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يجثثثثثثثذ الثثثثثثثذاسط لحمثثثثثثثاس  وادل الشافثثثثثثثذيً ـثثثثثثثعوبة الففثثثثثثثل بثثثثثثث ن الحثثثثثثثاسيخ 

هظشا للحمارثل الكب ثر بث ن مبحلثظ اإلاظثاَش  ألاؼوسل والحاسيخ العام لهزٍ الحماس ،

لكثثثً دساظثثثة الحقبثثثة اإلابكثثثش  فثثثي ثثثثاسيخ أؼثثثوس جؽثثث ل لثثثشوس   لبلثثثذ.الحمثثثاسية لهثثثزا ا

ثثثثثثثثول ألاولثثثثثثثثى للحمثثثثثثثثاس  ألاؼثثثثثثثثوسية، والتثثثثثثثث  ثخعثثثثثثثثم  ملحثثثثثثثثة مثثثثثثثثً اطثثثثثثثثل اظثثثثثثثثخيعاب ألـا

 إر إن دساظة َثزٍ الحقبثة ثفثىذم بعقبثات ةب ثر ، بالفعوبة البالغة في محابعتها،

ثثثثثثثلىا مىثثثثثثث  ةحابثثثثثثثات  ضيثثثثثثثش  ظثثثثثثثوا  هفثثثثثثثوؿ  فعلثثثثثثثى العكثثثثثثثغ مثثثثثثثً الجىثثثثثثثوب الثثثثثثثزل ـو

ةحابثثثثثثثثثثثثثثثثثثات ملكيثثثثثثثثثثثثثثثثثثة، هفثثثثثثثثثثثثثثثثثثوؿ هزسيثثثثثثثثثثثثثثثثثثة(،أو هفثثثثثثثثثثثثثثثثثثوؿ   يثثثثثثثثثثثثثثثثثثة) وابم ملثثثثثثثثثثثثثثثثثثو ،ثاسيب

أدب مذسسثثثثثثثثثثث  (،أو هفثثثثثثثثثثثوؿ  اهوهيثثثثثثثثثثثة )عقثثثثثثثثثثثود  مشازثثثثثثثثثثثي، مالحثثثثثثثثثثثم، أدبية)أظثثثثثثثثثثثاو ر،

ـثثثثثثثثثثالحات(،أو هفثثثثثثثثثثوؿ   ثثثثثثثثثثوابم طشايثثثثثثثثثثات، عقثثثثثثثثثثود صواض، ا حفثثثثثثثثثثادية، هفثثثثثثثثثثوؿ إ

 وابم بأظثما  آلالهثة( التث  ثقثذم مثاد   ىيثة ومهمثة للباحثص  أدعية، دييية)ثشاثيل،

ففثثثثي  ولكثثثثً فثثثثي بثثثثالد أؼثثثثوس فثثثثان ألامثثثثش مبحلثثثثظ، بكثثثثش  لثثثثبالد ظثثثثومش،فثثثثي العفثثثثوس اإلا

 Early Dynasticالظثثثثثثثيما فثثثثثثثي عفثثثثثثثش فجثثثثثثثش العثثثثثثثالالت ) العفثثثثثثثوس اإلابكثثثثثثثش ،

Period فئهىثثا ال همحلثث  أل ورثثابج مثثً اطثثل بىثثا  ثفثثوس واجثثي حتثثى لثثو كثثان طضبيثثا،)

ذسيثثث  و ثثثذ أؼثثث ر إلثثثى َثثثزٍ الحالثثة مثثثً  بثثثل اإلاىقثثث  ألاإلاثثثاوي  فثثثالتر اه عثثً بثثثالد أؼثثثوس،

(Walter Andréa:اه  في أؼوس وعاوي ) "لثزا (1)"مً  ياب كامل للىفوؿ الكحابيثة.

فان اعحمادها الكلي في ةحابة ثاسيخ أؼوس في َزا العفش ظيعحمذ بالذسطة ألاظاط 

ومثثثثثثثً رثثثثثثثم  علثثثثثثثى اإلاثثثثثثثاد  الاراسيثثثثثثثة اإلاحثثثثثثثوفش  والتثثثثثثث  ةؽثثثثثثثفد ع هثثثثثثثا الحىقيبثثثثثثثات الاراسيثثثثثثثة،

 ورابقىا في الجىوب أل بالد ظومش.ؤلاؼاسات القليلة الت  وسدثىا مً 

،وان معشفحىثثا (0)(G-H)يعثث ى َثثزا العفثثش فثثي بثثالد أؼثثوس بعفثثش الىبقثثة  

الظثيما  ،و اممثة ،عً َزا العفش ،مً الىاحيح ن العياظية والحماسية ها فة

،إال اهث  فثي الىثوس السالثص مثً (3)في الىوسيً ألاول والساوي مً عفش فجش العالالت

                                                           

( فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالتر اهذسي ،معابثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ عؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحاس القذيمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي أؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوس،ثشطمة:عبذ الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشصاق كامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل 1

 .07(،ؿ1986الحعً،)بغذاد:اإلاؤظعة العامة لآلراس والتراذ،

 ( لقذ أولج عليها اإلاىق  ألاإلااوي اهذسي  َزٍ الخعمية.0

ول مثثثً أولثثثج علثثثى َثثثزا العفثثثش جعثثثمية عفثثثش فجثثثش العثثثالالت َثثثو العثثثالم الهولىثثثذل َ ثثثرل ( أ3

فشاهكفثثوست بعثثذ الحىقيبثثات التثث  أطشاَثثا فثثي مىىقثثة ديثثالى، ويقعثثم َثثزا العفثثش إلثثى رالرثثة حقثث  

 صمىية هي:
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.ويثثثؤسمل اإلاىقثثثث  (1)ا بعثثثن اإلاعلومثثثات عثثثً َثثثثزٍ اإلاىىقثثثةَثثثزا العفثثثش ألثثثزت ثفثثثثلى

السالثثثثص  بثثثثثل -بفتثثثثر  صمىيثثثثة ثشلثثثثثى إلثثثثى ألالثثثثظ الشابثثثثع (G-Hاهذسيثثثث  عفثثثثش الىبقحثثثث ن )

( Lagaš( معاـثشيً لعثاللة لكثؾ)G.َثزا وععثذ اهذسيث  إن ؼثع  الىبقثة )(0)اإلايالد

ذسيثث  .لثثزا البثثذ مثثً ثبفثثين ثثثواسيخ اه(3)ألاولثثى أل فثثي عفثثش فجثثش العثثالالت السالثثص

 (في أوابل ألالظ السالص  بل اإلايالد.Hوسبما كان عفش الىبقة )

 ،ال وعثثثش  ءثثث    عثثثً الحىظثثثيم العياسثثث   لثثثبالد أؼثثثوس لثثثالل َثثثزا العفثثثش

وععحقثثذ احثثذ البثثاحس ن اهثث  علثثى الثثش م مثثً وسود إؼثثاسات عثثً ؼثثمال بثثالد الشافثثذيً 

ياسثثثث   ممثثثثا يؤةثثثثذ علثثثثى أاهثثثثم لثثثثم يؤظعثثثثوا بعثثثثذ ةيثثثثان ظ لك هثثثثا لثثثثم ثثثثثزةش ألاؼثثثثوسي ن،

( حثثثثاةم مثثثثً ظثثثثاللة لكثثثثؾ Eanatum.وهمحلثثثث  إؼثثثثاس  فثثثثي ةحابثثثثة لثثثثث )اياهثثثثاثوم( )(4)لهثثثم

( ومذيىة Subar( وبالد ظوباس)Elamألاولى اه  واط  حلفا ععكشيا أ يم ب ن عيالم)

 (واه  اهحفش عليهم أو ةما يقول اياهاثوم:Uru-aأ ) -أوسو

elam Subarki Uru-aki a-Šhur-ta tum-Šè bi-Šè 

بالعثثثثال   ثثثثذ  ورلثثثث  ابحثثثثذا ة مثثثثً  ىثثثثا  ا ثثثث وس، أ، -الم )و( ظثثثثوباس )و( أوسو"عثثثثي أل:

 .(5)لشبها"

ثثثثثو الاظثثثثثم  إن الثثثثثزل  همىثثثثثا فثثثثثي الثثثثثىق َثثثثثو اؼثثثثثترا  ظثثثثثوباس فثثثثثي الحلثثثثثظ،  َو

وبعثثثثذَا  ،ومثثثثً الجثثثثذيش باإلاالحظثثثثة إن اياهثثثثاثوم يثثثثزةش ظثثثثوباس اإلاثثثثشاد  لثثثثبالد أؼثثثثوس،

                                                                                                                         

  بل اإلايالد(. 0722-0822.عفش فجش العالالت ألاول )1

 إلايالد(. بل ا 0552-0722الساوي) . عفش فجش العالالت0

  بل اإلايالد(. 0371-0552عفش فجش العالالت السالص) .3

للمضيثذ مثً الحفاـثيل عثً َثزا العفثش وثىوساثث  العياظثية والحمثاسية اهظش:وث  با ش،مقذمثثة 

 .381-079،ؿ1(،ض0229في ثاسيخ الحماسات القذيمة،)لىذن:داس الوساق،

 .310،ؿ1،ض( با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات1

 .05،ؿذ عؽحاس القذيمةاهذسي ،معاب( 0

 .08( اإلافذس هفع ،ؿ3

( صيثثثثثاد عويثثثثثذ ظثثثثثويذان اتحمثثثثثذاول،الحىوسات العياظثثثثثية فثثثثثي بثثثثثالد الشافذيً:العهثثثثثذ ألاؼثثثثثوسل 4

 .05(،ؿ0223الوظيي،)سظالة ماطعح ر   ر ميؽوس ،طامعة بغذاد،كلية آلاداب،

(،هثثثثثثثثثثثثثثثثثثق 1985( فثثثثثثثثثثثثثثثثثوصل سؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثيذ،ثشطمات لىفثثثثثثثثثثثثثثثثثوؿ ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثومشية ملكية،)بغثثثثثثثثثثثثثثثثثذاد:بال.مي،5

 .19-17،ألاظىش:6العمود:،5س م:
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،ألامثش الثزل (1)اإلاثذن واإلاىثاوج( واإلاعشو  إن َزٍ الالحقة ثخبثع أظثما  Kiالالحقة )

وان َثثزا الثثىق يؽثث ر إلثثى  يؽثث ر إن الاظثثم ظثثوباس را داللثثة طغشافيثثة ولثثيغ  وميثثة.

ما  :معألح ن مهمح ن َو

امحالةهثثا  ( فثثي حلثثظ ععثثكشل ممثثا يؽثث ر إلثثىSubarاؼثثترا  ظثثوباس)اإلاعثثألة الاولثثى: -

  و  ععكشية معذ  للحشب.

 اظية مبكش  مع اإلاىاوج اتجاوس .اإلاعألة الساهية هي إاها أ امد عال ات ظي-

 يفثثىذم بؽثث ل مؤةثثذ مثثع هحثثابت الحىقيبثثات الاراسيثثة، الاظثثحيحاض رلثث  ان

( كثاهوا علثى مثا يبثذو G-Hفقذ أؼاس اهذسي  إن ظ ان أؼوس لالل عفش الىبقحث ن)

فصثثثحين إن َي ثثثل  إر لثثثم ثكؽثثثظ الحىقيبثثثات عثثثً أيثثثة ثشةثثثة حشبيثثثة لهثثثم، معثثثاإلا ن،

لكثثثً البثثثذ مثثثثً وطثثثود ارثثثش مثثثا فثثثثي  ل ثثثثي يثثثضيً با ظثثثلحة،آلالهثثثة لثثثيغ اتحثثثل اإلاىاظثثث  

ةثثثثثثثزل  لثثثثثثثم يبثثثثثثثج ءثثثثثثث    مثثثثثثثً الححفثثثثثثثيىات  مولثثثثثثثع مثثثثثثثا مثثثثثثثً اإلاذيىثثثثثثثة لحلثثثثثثث  ألادوات،

ويثثثشذ َثثثثزا اإلاىقثثث  اهثثث  يجثثثث  أن هيعثثث  القبثثثثوس  ألاؼثثثوسية لحلثثث  الفتثثثثر  ال ثثثحيقة،

إلثثى  القذيمثثة التثث  حثثشؿ العثث ان علثثى أن يثثذفىوا فيهثثا مثثع الشطثثال أظثثلحة بشوهضيثثة،

سبمثثثا مىحفثثثظ أو اهايثثثة ألالثثثظ السالثثثص  بثثثل اإلايالد)البثثثذ مثثثً  ؼثثثوسية الحقثثثة،ادواس أ

.لثزا (0)الحزة ر َىا إن ثواسيخ اهذسي  مشثفعة( بعب  ما ثحوي  مً ألاواوي الفباسية

 يفترك اهذسي  إن بالد أؼوس لالل َزٍ الفتر  البذ إاها عاؼد ثحد حماية  وية،

ويقثثول  ،زَ  اهذسيثث  إلثثى مثثا َثثو أة ثثربثثل يثث ،ولثثم ثكثثً َثثزٍ الحمايثثة إال مثثً الجىثثوب

(أـال مً العومشي ن )يعميهم اهذسي  بابلي ن وعبة Gاه  سبما كان ؼع  الىبقة )

لثثثثثثثثبالد بابثثثثثثثثل(،أل إن بثثثثثثثثالد أؼثثثثثثثثوس كاهثثثثثثثثد لالثثثثثثثثعة ظياظثثثثثثثثيا إلثثثثثثثثى إحثثثثثثثثذذ الثثثثثثثثذويالت 

 وععخىذ اهذسي  في سأي  َزا إلى عذ  أظباب وهي: الجىوبية،

 معبذَم حع  ال ىة الجىوبية..جؽييذ ظ ان أؼوس في َزا العفش 1

والتثث  افتثثرك ظثثابقا  .الالحالفثثات اإلالفحثثة لرهظثثاس التثث  ثظهثثش فثثي س،وط الحماريثثل،0

ثثزٍ اإلاعثثألة  ( وطثثود عثثش  ن مثثً البؽثثش محعايؽثث ن طىبثثا إلثثى طىثث .Meyerمثثايش ) َو

 حيثثثثص يبثثثثذو بعمثثثثهم حليقثثثثي الثثثثش،وط فمثثثثال عثثثثً اللحيثثثثة، ثحعلثثثثج بالشطثثثثال فقثثثثي،

                                                           

1) MDA,P.22. 

 .03(،ؿ1970ةزل :فوصل سؼيذ، واعذ اللغة العومشية،)بغذاد:مذيشية السقافة العامة،

 .08،ؿ( اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة0
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زا وؽاَذٍ أيما في ال بيىما يظهش سطثال خلثشون  وثلو، ،جىوب الظيما في بعماياَو

حيثص يعثحقش فثوق  حليقثي اللحيثة أيمثا لكثً لهثم ؼثعش  ضيثش ميعثذل إلثى ال لثظ،

وهفش  ،ويفادفىا َزا الؽ ل في أعمال الىحد في بعمايا الش بة على ؼ ل لف ر .

 وثلو.

لىقثثثثثثوػ إر جغيثثثثثث  ثمامثثثثثثا ا .وطثثثثثثود ثىثثثثثثا ن بثثثثثث ن الحماريثثثثثثل ألاؼثثثثثثوسية والعثثثثثثومشية،3

ىا يخعا ل  الكحابية مً الحماريل ألاولى الت  ثظهش في معظم الحماريل العومشية، َو

فقثذ  اهذسي  َل إن ؼع  أؼوس يجهل الكحابة ؟ إن رل    ثر ممكثً بثشأل اإلاىقث ،

ع ثثثر فثثثي مىىقثثثة القفثثثش القثثثذيم فثثثي أؼثثثوس علثثثى ةعثثثش لثثثش م مؽثثثوية ثحمثثثل عالمثثثات 

العميقثة طثذا التث  البثذ إاهثا ثحىثثابج و ثذ وطثذت َثزٍ الكعثش فثي الىبقثثات  ةحابيثة،

ولهثثثزا يثثثشذ َثثثزا اإلاىقثثث  بأهثثث  سبمثثثا كاهثثثد الكحابثثثة علثثثى  (.H(أو )G)مثثثع وبقثثثة اإلاعبثثثذ 

ثغش ؼثأها الاةحفثا   الحماريل امحياصا لرمشا  الكباس، بيىما كان يج  علثى ألامثشا  ألـا

 بفىع ثماريل فقي دون هقؾ أية هفوؿ.

( Gمفادَثثثا إن ؼثثثع  الىبقثثثة) مثثً لثثثالل رلثثث  يبلثثثق اهذسيثثث  إلثثى هخيجثثثة 

ةمثثثا حفثثثل لضسيقثثثوم الثثثزل حكثثثم الحقثثثا فثثثي  كثثثان ثابعثثثا  حثثثذ الح ثثثام مثثثً الجىثثثوب،

 .  ر إن َىا  أظباب وطيهة ثجعلىا هشفن سأل اهذسي ،(1)عفش ظاللة أوس السالسة

فباليعثثثثثبة للوجثثثثثة ألاولثثثثثى  وان أؼثثثثثوس فثثثثثي َثثثثثزا العفثثثثثش لثثثثثم ثكثثثثثً لالثثثثثعة للجىثثثثثوب،

فثثال يؽثث ل دلثثيال علثثى  م علثثى  ثثشاس اإلاعابثثذ البابليثثة،ال اـثثة ببىثثا  العثث ان معابثثذَ

واإلاثثثثا إن اإلاثثثثؤسل ن يؤةثثثثذون إن بثثثثالد أؼثثثثوس كاهثثثثد  ظثثثثيىش  ظياظثثثثية مثثثثً الجىثثثثوب،

وان القثثول  لالثثعة وثثوال ألالثثظ السالثثص  بثثل اإلاثثيالد إلاثثؤرشات  ادمثثة مثثً الجىثثوب.

َثثثو أمثثثش ال  بوطثثثود عثثثش  ن مثثثً البؽثثثش فثثثي أؼثثثوس علثثثى أظثثثاط الالثثثحال  فثثثي الىحثثثد،

الن اإلاىحوثثثثثثثثات ثبمثثثثثثثع لثثثثثثثررواق الفىيثثثثثثثة أة ثثثثثثثر ممثثثثثثثا جعكثثثثثثثغ  ،ً الشكثثثثثثثون إليثثثثثثث يمكثثثثثثث

فمثثثثال عثثثثً إن اظثثثثحبذام اإلاىحوثثثثثات كأدلثثثثة اللحالفثثثثات  وميثثثثة  الحالفثثثثات عش يثثثثة،

.وان  يثثثاب الىقثثثوػ مثثثً الحماريثثثل (0)أـثثثبن مشفولثثثا مثثثً  بثثثل البثثثاحس ن اتحثثثذر ن

يبثذو إن َثزا ألامثش و  ألاؼوسية سبما يعود بالفعل إلى عذم معشفة العث ان بالكحابثة،

وعؽثثث ر العثثثالم  َثثثو الثثثزل طعلىثثثا ال وؽثثثهذ ورثثثابج ةحابيثثثة مثثثً َثثثزا العفثثثش فثثثي أؼثثثوس،
                                                           

 .09-08( اإلافذس هفع ،ؿ1

 .82-79،ؿ1،ضبا ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات (0
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ألاإلااوي اوثو ادصاسد إلى حقيقة إن العال ات بث ن بثالد بابثل وبثالد أؼثوس كاهثد مغلقثة 

ثثثو فثثثشل مثثثً ظلعثثثلة طبثثثال صا بعثثثب  وطثثثود طبثثثل حمثثثشيً، إلثثثى دسطثثثة مثثثا،  سوط،گَو

وععحقثثذ ادصاسد إن رلثثث  َثثثو العثثب  فثثثي عضلثثثة  وب مىثثث .والصثثحشا  الوا عثثثة إلثثى الجىثثث

بثثثالد أؼثثثوس لثثثزل  فئاهثثثا لثثثم ثحفثثثل علثثثى الكحابثثثة إال فثثثي و ثثثد محثثثألش ةس ثثثرا عثثثً بثثثالد 

.وان (1)فهىثثثا  بعثثثن الىفثثثوؿ ثظهثثثش فثثثي أؼثثثوس فقثثثي لثثثالل الفتثثثر  ألاةذيثثثة بابثثثل،

الافتراك الزل يقول إن  ياب الىقوػ الكحابيثة مثً الحماريثل فثي أؼثوس بعثب  إن 

ـثثغش ؼثثأها يخىثثا ن  ،رلثث  امحيثثاصا لاـثثا بثثا مشا  الكبثثاس ولثثيغ مثثً حثثج ألامثثشا  ألا

فقثثثثذ ع ثثثثر فثثثثي  ،فثثثثي مثثثثذن الثثثثشذ   ثثثثر اؼثثثثوس مسثثثثل مثثثثاسل  مثثثثع هحثثثثابت الحىقيبثثثثات الاراسيثثثثة

()ثل الحشيشل  شب البو ةمال الحالية( على ثماريل عليهثا ةحابثة أعاهثد Mariماسل)

ثمسثثثثال  :فثثثوسَم الحماريثثثثل وم هثثثثاالبثثثاحس ن علثثثثى معشفثثثثة أظثثثما  ألا ثثثث اؿ الثثثثزيً ث

،ولثثثثثثيغ (0)(Ur-Nanšeهاوؽثثثثثثة  )-( واإلاغىيثثثثثثة أوس Idi-Narumهثثثثثثاسوم)-الىحثثثثثثان أيثثثثثثذل

لزا إلاارا هفترك ان َثزٍ  َىا  مً دليل على إن َؤال  كاهوا مً الىبقة الحاةمة.

 اإلا ز  موطود  في اؼوس س م عذم وطود دليل عليها.

ىثثثثة علثثثى إن بثثث  الد أؼثثثثوس كاهثثثد لالثثثثعة هبلثثثق مثثثً َثثثثزا إن محاولثثثة البَر

ال يمكثثثً ألالثثثز بهثثثا مثثثا لثثثم ثحثثثوفش أدلثثثة ةحابيثثثة ثؤةثثثذ َثثثزٍ  للجىثثثوب فثثثي َثثثزا العفثثثش،

َزا ويمكً الافتراك إن بالد أؼوس لالل َزٍ الحقبة على  شاس الجىوب  اإلاعألة.

س ثم وطثود سأل يقثول إن   وهيىثوذ، ،كاهثد ثحثألظ مثً عثذد مثً الثذويالت مسثل أؼثوس 

هثثا هظثثام دول اإلاثثذن فثثي عفثثوسَا القذيمثثة علثثى  ثثشاس مثثا ظهثثش بثثالد أؼثثوس  لثثم ييؽثثأ في

ثثو لو (3)فثي الجىثثوب ال اهيموهثثذو حثثاةم گث.وهقثشأ فثثي هثق يعثثود  حثذ ح ثثام الجىثوب َو
                                                           

الحمثثثثثثثثثثثاسات -اب:الؽثثثثثثثثثثثشق ألادوثثثثثثثثثثثى(اوثثثثثثثثثثثثو ادصاسد،"عفثثثثثثثثثثثش فجثثثثثثثثثثثش العثثثثثثثثثثثالالت"،بحص لثثثثثثثثثثثمً ةح1

ل:داس الكح  للىباعة واليؽش،  .95(،ؿ1986اإلابكش ،ثشطمة:عامش ظليمان،)اإلاـو

( اهظثثثش حثثثول َثثثزٍ الحماريثثثل:أهىوان موسث ثثثات،الفً فثثثي العثثثشاق القذيم،ثشطمة:عي ثثث ى ظثثثلمان 0

؛وثاسق عبثذ 69-68، 64(،ألالثوا :1975وظليم و  الحكشيت ،)بغذاد:مىبعثة ألاديث  البغذاديثة،

ثثاب مظلوم،"الىحثثد مثثً عفثثش فجثثش العثثالالت حتثثى العفثثش البثثابلي الحثثذيص"،بحص لثثمً ا لَو

 .31،ؿ3(،ض1985موظوعة:حماس  العشاق،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،

؛احمثثثثثثثثثذ مالثثثثثثثثث  504،ؿ1،ض( اهظثثثثثثثثثش َثثثثثثثثثزا الثثثثثثثثثشأل فثثثثثثثثثي: با ش،مقذمثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثاسات3

وساٍ   ثثثثر ميؽثثثثوس ،طامعة الفحيان،هظثثثثام الحكثثثثم فثثثثي العفثثثثش ألاؼثثثثوسل الحذيص،)أوشوحثثثثة دةحثثثث

 .115(،ؿ1991بغذاد،كلية آلاداب،
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( والثثثثثثثزل حكثثثثثثثم حعثثثثثثث  مثثثثثثثا يثثثثثثثزةش ؤلاربثثثثثثثات العثثثثثثثومشل للملثثثثثثثو  Adabدولثثثثثثثة اداب )

ثلحىا مىث  وريقثة  والزل سبما كان مثً ملثو  ظثومش العظثام.،(1)جععون ظىة و ثذ ـو

بعي هفورٍ مً ألاساض   الوا عة ب ن البحش  ،حألش  ثذل على اه  كان  اصيا ةب رام

وثححثثذذ  ووـثفح  الوريقثثة بملثث  الجهثات ألاسبعثثة، ،سوطگصااإلاحوظثي حتثثى طبثثال 

وثثثثثزةش حمثثثثوس وفثثثثود مثثثثً الثثثثذول اتجثثثثاوس   (É-Nam-Zu)عثثثثً بىابثثثث  معبثثثثذ ايىثثثثامضو 

.فثثثثئرا مثثثثا (0)َثثثثزٍ اإلاىاظثثثثبة وم هثثثثا بثثثثالد ظثثثثوباسو )ظثثثثوب ر( مثثثثع ألثثثثاحيهم للمؽثثثثاسةة فثثثثي

فثثثان رلثثث  يعدثثث  وطثثثود عال ثثثات  ،ألثثثزها مثثثا وسد فثثثي َثثثزٍ الوريقثثثة ةحقيقثثثة ثاسيبيثثثة

ومً الجذيش بالزةش إن الوريقة جؽ ر إلى  ظياظية مبكش  ب ن بالد أؼوس والجىوب.

( وهثثثثي كلمثثثثة Sukkal-Maḫإن الوفثثثود الثثثثزيً حمثثثشوا كثثثثاهوا بفثثثفتهم ظثثثثوكال مثثثامل)

ثثل  ،.ويترطمهثثا ادصاسد الثوصيش ألا ثثذم(3)ظثومشية جعدثث  وصيثش اإلالثث  وان ظثوكال فثثي ألـا

.ممثثا يؽثث ر إلثثى وطثثود ثىظثثيم إداسل طيثثذ فثثي أؼثثوس فثثي َثثزٍ (4)جعدثث  مبعثثوذ أو سظثثول 

 الحقبة.

إن محاولثثثثثة الاعحمثثثثثاد علثثثثثى اإلاثثثثثاد  الىفثثثثثية القادمثثثثثة مثثثثثً الجىثثثثثوب إلاعشفثثثثثة  

ات رات ؼثثثأن فالورثثثابج العثثثومشية ال ثقثثثذم لىثثثا معلومثثث ،ثثثثاسيخ أؼثثثوس مبيبثثثة لآلمثثثال

 وال يمكً مً لاللها سظم حتى ثفوس أولي عً َزٍ اإلاىىقة. مهم،

                                                           

1)Samuel Noah Kramer, "The Sumerian King List", In ,Problems Ancient  History 

,Vol:I, The Ancient Near East and Greece, Edition By: Donald 

Kagan,(NewYork,1975),P.3;Jean-Jacques Glassner ,Mesopotamian Chronicles 

,(Atlanta,2004),No.1,P.123.      

ةشيمش،العومشيون:ثاسيبهم،وحماستهم،ولفابفثثثثثثثثثثثثثثثثثهم،ثشطمة فيفثثثثثثثثثثثثثثثثثل (ـثثثثثثثثثثثثثثثثثموبيل هثثثثثثثثثثثثثثثثثو  0

؛ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثامي ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعيذ ألاحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ،العشاق 69-68(،ؿ1970الوابلي،)ال ويد:مىبعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة  شيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ،

 .056-055،ؿ1(،ض1978القذيم،)بغذاد:مىبعة طامعة بغذاد،

 ( اهظش حول َزٍ ال لمة في:3

MDA,No.321;CDA,P.327. 

( اوثثثو ادصاسد،"ظثثاللة أوس السالسثثة:إمبراووسيتها والثثذول التثث  للفتها"،بحثثص لثثمً ةحاب:الؽثثشق 4

ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل:داس الكحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  للىباعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة -ألادوثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى الحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسات اإلابكش ،ثشطمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة:عامش ظليمان،)اإلاـو

 .140(،ؿ1986واليؽش،
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ع   وهي معألة أـثل العث ان  ،والاَم في ثاسيخ أؼوس  ،أما الجواه  ألـا

ففثثثثي ظثثثثل  يثثثثاب اإلافثثثثادس الكحابيثثثثة ثبقثثثثى اإلاعثثثثألة  الثثثثزيً اظثثثثحووىوا َثثثثزٍ ألاسك،

اإلامكثثثثً إن ظثثثث ان فكمثثثثا سأيىثثثثا إن اإلاىقثثثث  اهذسيثثثث  اعحقثثثثذ اهثثثث  مثثثثً   اممثثثثة ومشبكثثثثة.

هظثثشا للخؽثثاب  الكب ثثر بثث ن اإلاظثثاَش الحمثثاسية فثثي  أؼثثوس سبمثثا كثثاهوا مثثً العثثومشي ن،

ولكثثثثثثً َثثثثثثل يمكثثثثثثً للىفثثثثثثوؿ الكحابيثثثثثثة اإلاحثثثثثثوفش  فثثثثثثي الجىثثثثثثوب  الؽثثثثثثمال والجىثثثثثثوب،

َىثثثثا أيمثثثثا كاهثثثثد مفثثثثادسها مثثثثً  جعىيىثثثثا ألثثثثوا  علثثثثى الترةيثثثث  العشلثثثثي لثثثثبالد أؼثثثثوس؟

 وهثي ظثوباس. ،التث  ظهثشت فثي هثق اياهثاثومباظثحشىا  الخعثمية  ،ظومش مبيبة للظً

 ،ال اهيموهثثثذو باظثثثم ظوباسو/ظثثثوب رگثثثفهثثثل َثثثزٍ هفثثثغ اإلاىىقثثثة الثثثواسد  فثثثي هثثثق لو 

لثثيغ مثثً  .؟(Subartuوالىفثوؿ ال اـثثة بئلبثثاس ظثشطون الاةثثذل وهثثي ظثوباسثو)

وةمثثثثثا رةشهثثثثثا  وظثثثثثوباسثو، ،  ثثثثثر اإلاعقثثثثثول أن هفتثثثثثرك إن ظثثثثثوباس هثثثثثي هفعثثثثثها ظثثثثثوباسو 

والحقيقثة إن مو ثع  اس ثحمل مثذلوال طغشافيثا ولثيغ عش يثا،ظابقا إن جعمية ظوب

ويفتثثرك بثثوث رو إن مىىقثثة ظثثوباسثو ثقثثع  ،ظثثوباسثو يفثثع  ثحذيثثذٍ بؽثث ل  ثثاوع

 إلى ال ابوس والبليخ، سوطگصافي أعالي وادل الشافذيً في اإلاىىقة اإلامحذ  مً طبال 

عحقثثذ الاظثثحار ةمثثا ي .وكثثان يقثثع لثثمً َثثزٍ اإلاىىقثثة(1)وسبمثثا إلثثى أة ثثر مثثً رلثث   شبثثا

لية با ش .بيىما يع ن ألاظحار ألام ن َزٍ اإلاىىقة بأاها الوا عة إلثى (0)بالد أؼوس ألـا

.فهثثل يمكثثً أن ث ثثون جعثثمية ظثثوباسثو  ثثثذل فثثي العفثثوس (3)ؼثثمال ةشكثثو  وؼثثش يها

 في الىفوؿ اإلاحألش  فقي يمكً أن هجذ َزٍ اإلاىابقثة،.أؼوس ؟بالد اإلابكش  على 

 بثل اإلاثيالد(  1595-0226ؼىوها في العفثش البثابلي القثذيم)فاإلال  دادوؼا حاةم ا

 ( ويقثثول عىثث :Ismuḫ-adadيححثثذذ عثثً طثثيؾ حثثاةم مثثاسل ألاؼثثوسل يعثثمخ ادد )

-1790.وان  ابمثثة ظثثىوات حكثثم حمثثوسابي ملثث  بابثثل )(4)"طمثثول ظثثوباسثو ولاهثثة"

                                                           

الحمثثثثثاسات -( طثثثثان بوث رو،"ؤلامبراووسيثثثثثة العثثثثثامية ألاولى"،بحثثثثثص لثثثثمً ةحاب:الؽثثثثثشق ألادوثثثثثى1

ل:داس الكح  للىباعة واليؽش،  .110(،ؿ1986اإلابكش ،ثشطمة:عامش ظليمان،)اإلاـو
 .518، 98،ؿ1،ضبا ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات (0

( محمثثثثثثود ألام ن، ثثثثثثواه ن حمثثثثثثوسابي ـثثثثثثفحة مؽثثثثثثش ة فثثثثثثي حمثثثثثثاس  وادل الشافذيً،)بغثثثثثثذاد:داس 3

 .10(،ؿ1987الؽؤون السقافية العامة،

 .519،ؿ1،ضيخ الحماسات( با ش،مقذمة في ثاس 4
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لبثابلي .وهجذ إن اإلال  ا(1)الت  سبما جعد  بالد اؼوس  ( يشد فيها جعمية ظوباسثو1752

-700)الاؼثثوسل ( يىلثثج علثثى اإلالثث  ظثثشطون السثثاوي712-701ايثثذديىا )-ابثثال-مثثشدومل

وععثثثثثثثثثثثثث   طيؽثثثثثثثثثثثثث  طمثثثثثثثثثثثثثول  ،ولثثثثثثثثثثثثثيغ ألاؼثثثثثثثثثثثثثوسي ن ،( اظثثثثثثثثثثثثثم ملثثثثثثثثثثثثث  العثثثثثثثثثثثثثوباسي ن725

.وفي هق يعود إلى هابوهابيثذ يفثظ ملث  أؼثوس ظثىحاسي  وععثمي  ملث  (0)ظوباسثو

/ظثثثثثثوباسثو اظثثثثثثم .إن ألادلثثثثثثة العثثثثثثابقة جؽثثثثثث ر بؽثثثثثث ل طيثثثثثثذ إلثثثثثثى إن أؼوس (3)ظثثثثثثوباسثو

-ظثثثوباسثو-ظثثثوب ر-ؼثثثوبوس -أولثثثج عليهثثثا فثثثي الىفثثثوؿ اظثثثم ظثثثوباس إلاىىقثثثة واحثثثذ ،

ىثثا يبثثرص الخعثثا،ل مثثً َثثؤال  العثثوباسي ن الثثزيً ثشكثثوا اظثثمهم علثثى َثثزٍ  ؼثوباسثو. َو

 اإلاىىقة حتى أوالش حماس  وادل الشافذيً؟

إن الىظشية العابذ  ثقول إن العثوباسي ن كثاهوا مثً أوابثل مثً ظثكً بثالد  

ثثثثثثم الثثثثثثزيً ظثثثثثثبقوا ألاؼثثثثثثوسي ن فثثثثثثي الاظثثثثثثخيىان، أؼثثثثثثوس، ويثثثثثثشيي أن ي ثثثثثثون الاظثثثثثثم  َو

ثثثثثثلي لثثثثثثبالد أؼثثثثثثوس ةمثثثثثثا أظلفىا،)ظثثثثثثوباسثو(أو )ؼثثثثثثوباسثو(أو )ظوب ر(،وعثثثثثثبة إلثثثثثثى  ألـا

وكثثثل مثثثا  يثثثل عثثثً  وان أـثثثل العثثثوباسيون ولغثثثتهم   ثثثر معشوفثثثة، أولئثث  العثثثوباسي ن.

وأاهثثثثم كثثثثاهوا مثثثثً ألا ثثثثوام  ألاوسبيثثثثة،-لغثثثثتهم إاهثثثثا ليعثثثثد مثثثثً عابلثثثثة اللغثثثثات الهىذيثثثثة

ي ؼمالي وكاهوا يقىىون ف واللولوبي ن، ،وثي نگثال :الجبلية في الجهات الؽش ية مسل

وكثثان يقثثع لثثمً مثثوو هم  وؼثثشلي دطلثثة، ،مثثا بثث ن ال هثثشيً فثثي مىىقثثة الجضيثثش  العليثثا

ورلثثثث   بثثثثل  جثثثثش   اإلاىىقثثثثة الؽثثثثمالية مثثثثً العثثثثشاق التثثثث  عشفثثثثد باظثثثثم بثثثثالد أؼثثثثوس،

إر أصاحثثثثثثثوا القعثثثثثثثم ألاةبثثثثثثثر مثثثثثثثً  فثثثثثثثي ألالثثثثثثثظ السالثثثثثثثص  بثثثثثثثل اإلاثثثثثثثيالد،ألاؼثثثثثثثوسي ن إليهثثثثثثثا 

. ولكثثً ألاظثثحار ةشيمثثش يثثشذ بثثان مثثثا (4)العثثوباسي ن إلثثى اإلاىثثاوج الجبليثثة ؼثثشلي دطلثثثة

يعشفون باظم الفثشاثي ن ألاوابثل الثزيً ظثبقوا العثومشي ن فثي الاظثخيىان يمكثً أن 

                                                           

1)A.  Leo Oppenheim, List Of Date Formulae Of Reign Of Hammurabi, In, 

ANET,(Princeton, 1966),P.270. 

2)C.J Gadd," Inscription Barrel cylinder Of Marduk-Apla-Iddina II", In, Iraq, 

Vol:15,Part:2, 1953, PP.123,124,127. 

3)A.  Leo Oppenheim, Nabonidus Rise To Power, In, ANET,(Princeton,1966),P.309. 

اتحمثثثثذاول،الحىوسات العياظثثثثية فثثثثي بثثثثالد  ؛518،ؿ1،ضبا ش،مقذمثثثثة فثثثثي ثثثثثاسيخ الحمثثثثاسات (4

 .3الشافذيً،ؿ
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الحماسث ن الجىوبية  فئرا ما صي َزا الافتراك فان(1)هىابقهم باظم العوباسي ن

فمثثال عثثً أال يمكثثً الىظثثش إلثثى إن  سبمثثا جعثثود إلثثى هفثثغ الجثثزوس ألاولثثى. ،والؽثثمالية

أل بحعب ر أدق َل يمكىىا الافتراك  ( كاهد ظوباسية،G-Hحماس  ؼع  الىبقة )

إن حمثثثثثاس   َثثثثثزا العفثثثثثش هثثثثثي حمثثثثثاس  ظثثثثثوباسية وليعثثثثثد أؼثثثثثوسية؟ َثثثثثل يمكثثثثثً أن 

والتثث  جعثثود لهثثزا العفثثش فثثي أؼثثوس إلثثى أولئثث   ،ليهثثاهيعثث  اللقثثى الاراسيثثة التثث  ع ثثر ع

إن العثثثب  الثثثزل يثثثذفع إلثثثى  العثثثوباسي ن اتجهثثثول ن اإلاحثثثأرشيً بالحمثثثاس  العثثثومشية؟

 ،َثزا الاعحقثثاد إن ظثث ان أؼثوس فثثي َثثزا العفثش لثثو كثثاهوا أؼثوسي ن لثثزةشوا باظثثمهم

ولكثثثثثثثثثثً الىفثثثثثثثثثثوؿ اإلاعثثثثثثثثثثماسية ثثثثثثثثثثثزةش ـثثثثثثثثثثشاحة بثثثثثثثثثثالد  ولثثثثثثثثثثيغ باظثثثثثثثثثثم العثثثثثثثثثثوباسي ن،

ومثثثع رلثثث  َثثثل يمكثثثً إن ألاؼثثثوسي ن ي وهثثثوا  ثثثذ  ظثثثوباسثو ولثثثيغ بثثثالد أؼثثثوس.ظوباس/

دللوا ؼمال العشاق في َزا العفش؟ إن َىا  افتثراك يقثول إن ألا ثوام الشبيعثة 

الت  اظحووىد بالد أؼوس مىز فجش الحاسيخ هثي ثلث  التث   ثذمد مثً هاحيثة الغثشب 

ر  معشوفثة حثذرد فثي ويظً إن أول  جثش  ةب ث ومىىقة الجضيش . ،عً وشيج ظوسيا

واثجهثثثثثد هحثثثثثو القعثثثثثم  ،وبذايثثثثثة ألالثثثثثظ السالثثثثثص  بثثثثثل اإلاثثثثثيالد ،أوالثثثثثش ألالثثثثثظ الشابثثثثثع

وعشفد بالهجش  الاةذية في ح ن اثجهثد مجموعثة  ،الوظىي والجىوبي مً العشاق

وممثثا يؤةثثذ  م هثثا إلثثى اإلاىىقثثة الؽثثمالية مثثً العثثشاق م وهثثة والةثثع ألا ثثوام ألاؼثثوسية.

ل موطثة بؽثشية واحثذ   ،ون َمإن والةع ألاؼوسي ن يؤلف وألا وام الاةذية في ألـا

 إن اللهجة ألاؼوسية القذيمة واللهجة الاةذية القذيمة، طا ت عً وشيج الغشب،

ثخؽابهان إلى دسطثة ظثً بعثن البثاحس ن بأهث  البثذ إن كثان ألاؼثوسيون  ثذ اظثحقشوا 

ر الخؽثثاب    ثثر إن ثفعثث  فثثي الجىثثوب إلثثى طاهثث  الاةثثذي ن  بثثل هثثضوحهم إلثثى الؽثثمال.

ما مً أـل واحذ، سبما يؽ ر الى ب ن اللهجح ن  اسثباوهما الوريثجمً رم و  ،اهحذاَس

مثثثثثثثثثً بعثثثثثثثثثذ اظثثثثثثثثثحقشاس كثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثً ألاؼثثثثثثثثثوسي ن والاةثثثثثثثثثذي ن فثثثثثثثثثي مىىقحثثثثثثثثث ن  فيمثثثثثثثثثا بي همثثثثثثثثثا

.سبمثثثثثثثثثا إن الحىقيبثثثثثثثثثات اإلاعثثثثثثثثثحقبلية فثثثثثثثثي العثثثثثثثثثشاق والذساظثثثثثثثثثات القادمثثثثثثثثثة (0)مبحلفحثثثثثثثث ن

 ظخعحىيع أن ثجي  على َزٍ ألاظئلة؟

                                                           
 .54( ةشيمش،العومشيون،ؿ1
ثل 0 ثل فثي ألالثظ السالثص  بثل اإلايالد"،بحثص لثمً موظثوعة اإلاـو ( عامش ظليمان،"مىىقة اإلاـو

ل:داس الكح  للىباعة واليؽش،الح  .61-62(،ؿ1991ماسية،)اإلاـو
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(،وان اإلاعلومثات اإلاحثوفش  هثي ثلث  Gعش  الكس ر عً حماس  الىبقة)ال و 

ثثثظ الحثثثالي لهثثثزٍ الحمثثثثاس   التثثث  حفثثثلىا عليثثث  هخيجثثثة الحىقيبثثثات الاراسيثثثة. وان الـو

 ظيعحمذ على هحابت َزٍ الحىقيبات.

لثثثيغ لثثثثذيىا معلومثثثثات كافيثثثثة ثبثثثثق الحيثثثا  الاطحماعيثثثثة فثثثثي أؼثثثثوس لثثثثالل  

إر كان  م ها بقايا البيوت الىييية، قى اراسية،ظوذ ما ع ر علي  مً ل َزٍ الحقبة،

و اإلااد  الشبيعة  ،في ؼمال العشاق وطىوب  الى ن َو اإلااد  ألاظاظية في البىا ، َو

.فقثذ (1)ألاوفش وألاة ر ا حفادا وألا ل كلفثة وألاة ثر  ثذس  علثى الحىوعثع والخؽثكيل

َثثثثزا يىىبثثثثج ةثثثثزل  علثثثثى ةبثثثثاس القثثثثوم كاهثثثثد فثثثثي أؼثثثثوس البيثثثثوت ويييثثثثة،  وأمثثثثشا هم. و

 ويمكثثثً لهثثثزٍ البيثثثوت أن ثخؽثثثاب  مثثثع أبييثثثة اإلاعابثثثذ فثثثي مبىىاتهثثثا وثشثيثثث  أطضا هثثثا:

ومثثذالل  و شفثثة ةب ثثر  واحثثذ  أو  شفحثثان، ،فىثثا يً ثثش  هثثوم حثثول فىثثا  واحثثذ أو 

وان أسلثثثثثية البيثثثثثوت عبثثثثثثاس  عثثثثثً ثثثثثثشاب  أو ح ثثثثثث ى  ،ثثثثثثؤدل إليهثثثثثا مثثثثثً لثثثثثثالل الض ثثثثثاق

إلاؽثثثثول فثثثثال يحثثثثوفشان إال عىثثثثذ العحبثثثثات وألاطثثثثش ا ،أمثثثثا الوجثثثثاس  اإلاىبعثثثثىة مثثثثذ وق،

وسبمثثا وطثثذت فثثوق ألاسلثثية حفثث ر  مفثثىوعة مثثً القفثث )الزل البثثذ وان  فقثثي،

أمثثثثثثا  كثثثثثثان يجلثثثثثث  مثثثثثثً الجىثثثثثثوب(،الن عمثثثثثثوم العثثثثثث ان كثثثثثثاهوا يجلعثثثثثثون علثثثثثثى ألاسك،

ثثل ل لثث  فقثثي، وكثثان الكشسثث   عبثثاس   أو لرمثثشا . الكشاسثث   ف اهثثد مبففثثة فثثي ألـا

و ثذ  عىذ ي ون ظىح  ات فق للجلثوط مقعثشا.عً مقعذ مكع  الؽ ل بال م

ع ثثثر فثثثي أمثثثاةً محعثثثذد  مثثثً اإلاعبثثثذ أطثثثضا  مشثفعثثثة جؽثثثب  اإلاقاعثثثذ ثمحثثثذ علثثثى وثثثثول 

مسثثثثثثل  وهثثثثثثي ةمثثثثثثا إاهثثثثثثا مسثثثثثثل الجثثثثثثذسان ثفثثثثثثلي للجلثثثثثثوط، الجثثثثثثذسان ثفثثثثثثلي للجلثثثثثثوط،

وال وعلم ما إرا كان مسل َزٍ اإلاقاعثذ  ومىلية بماله ويد . ،الجذسان مبيية باللبن

و ثثذ ع ثثر فثثي ثلثثو مقاعثثذ ؼثثبيهة بهثثزٍ لكثثً الاظثثحبذام  فثثي البيثثوت أم ال؟  ثثذ ثثثوفشت

الحقيقثثثثثي للغثثثثثش  التثثثثث  وطثثثثثذت فيهثثثثثا   ثثثثثر معثثثثثشو  ثمامثثثثثا علثثثثثى الثثثثثش م العسثثثثثوس علثثثثثى 

ولثم يفثلىا ءث    ومثً الحاطيثات التث  كاهثد ثثذلل  العذيذ مً الش م الىيييثة فيهثا.

فثثثاإلاواد مسثثثل  بثثثاس،باظثثثحشىا  ثلثثث  اإلافثثثىوعة مثثثً الف فثثثي مجثثثال الاظثثثحعمال اليثثثومي،

 .(0)أو اإلايعوطات ثحلظ بعشعة في اإلاىامل والشووبة العالية ،ألالؽاب

                                                           

( مؤيثثثثذ ظثثثثعيذ،"العماس  مثثثثً عفثثثثش فجثثثثش العثثثثالالت إلثثثثى اهايثثثثة العفثثثثش البثثثثابلي الحثثثثذيص"بحص 1

 .97،ؿ3(،ض1985لمً موظوعة:حماس  العشاق،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،

 .34،ؿ( اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة0
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 مثثثثثثثثثً الحثثثثثثثثثش  وبثثثثثثثثثال ؼثثثثثثثثث  كاهثثثثثثثثثد الضساعثثثثثثثثثة أَمهثثثثثثثثثا، 
ة
 صاول العثثثثثثثثث ان عثثثثثثثثثذدا

فثثثثاإلاعشو  إن فثثثثثي كثثثثل إ لثثثثثيم مثثثثً بثثثثثالد أؼثثثثثوس ثوطثثثثذ معثثثثثاحات ـثثثثغ ر  مثثثثثً أساضثثثثث   

واجثثثثثثثثي وكاهثثثثثثثد َىثثثثثثثا  مىىقحثثثثثثثان واظثثثثثثثثعحان بالثثثثثثثزات مىحجحثثثثثثثان بؽثثثثثثث ل  الحبثثثثثثثوب،

وال وعثثثش  إن كثثثان َثثثزا ؤلا لثثثيم كثثثان مثثثً لثثثمً  -هثثثي ظثثثهل اسبيثثثل:  ألاولثثثى للحبثثثوب،

ثثظ بأهثث  أحعثثً إ لثثيم مىثثحت للقمثثن فثثي -حثثذود بثثالد أؼثثوس فثثي رلثث  الحثث ن الثثزل يـو

ثل. العشاق، والثى الغثشب مثً دطلثة َىثا  حثضام مثً  واإلاىىقة الساهية هي ظثهل اإلاـو

 إلثثثثى الجىثثثثوب مثثثثً وطبثثثثل ظثثثثىجاس،ألاساضثثثث   الفثثثثالحة للضساعثثثثة فثثثثي مىىقثثثثة الجضيثثثثش  

ويمكثثً أن هلحثثه اهثث  فثثي العثثىوات الجيثثذ  يىمثثو الؽثثع ر فثثي َثثزا العثثهل إلثثى ال ثثي 

الثثثثثثثثثثثثثزل يفثثثثثثثثثثثثثثل بثثثثثثثثثثثثث ن الحمثثثثثثثثثثثثثثش و لعثثثثثثثثثثثثثة الؽثثثثثثثثثثثثثثش اه )مو ثثثثثثثثثثثثثع العاـثثثثثثثثثثثثثثمة القذيمثثثثثثثثثثثثثثة 

إر كاهثد  .ووعش  عً وطود عذد مً الحثش  مثً الؽثواَذ الاراسيثة فقثي،(1)أؼوس(

ع هثثثثثا معلومثثثثثثات مثثثثثً لثثثثثالل الحماريثثثثثثل وهمحلثثثثث   الىجثثثثثاس  مضدَثثثثثش  فثثثثثي رلثثثثثث  العفثثثثثش،

ثثلحىا. أمثثا ـثثىاعة  ووعثثش  أيمثثا وطثثود حشفثثة الحفثثش علثثى العثثاض، الجالعثثة التثث  ـو

وكاهثثثثد ـثثثثىاعة الفبثثثثاس  الىحثثثثاط فيؽثثثث ر إليهثثثثا مىجثثثثل ع ثثثثر عليثثثث  فثثثثي معبثثثثذ عؽثثثثحاس.

لحىا همارض مً ألاواوي الفباسيثة اإلاعثحبذمة فثي أؼثوس  مضدَش ، والتث  جعثذ  ،و ذ ـو

ثثثثثى اعتها معثثثثثاوية  فمثثثثثل مثثثثثا  ذمحثثثثث  ـثثثثثىاعة الفبثثثثثاس لثثثثثالل مثثثثثً حيثثثثثص ؼثثثثث لها ـو

فهىثا  وعثا   اظحبذم الع ان أهوال محعذد  مً الفباسيثات،و  العفوس ألاؼوسية.

ويولثثثع  والثثثزل كثثثان يشةثثث  فثثثوق حامثثثل لؽثثث  ، ،لثثثضن اإلاثثثا  اإلاعثثثحعمل فثثثي البيثثثوت

وألاوبثثثاق  ،ةثثثزل  َىثثثا  ألا ثثثذا  ثححثثث  وعثثثا  ألثثثش لحجميثثثع  ىثثثشات اإلاثثثا  اإلاش ثثثي،

وموا ثثثذ الفحثثثم  فمثثثال عثثثً أوعيثثثة الىعثثثام، التثثث  جعثثثحبذم لؽثثثشب اإلاثثثا . ،ظثثثةوال ا

ىثثثثثثا  أدوات ومجثثثثثثاسل وأحثثثثثواك الغعثثثثثيل. إلاوظثثثثثم البثثثثثرد، واواٍن مفثثثثثىوعة مثثثثثثً  ،َو

ويبثثثثذو ثلثثثثويً أو هقثثثثؾ ألاواوثثثثي بثثثثاإلاعدى  الفبثثثثاس اإلاؽثثثثول لاـثثثثة بالفثثثثال  والعبثثثثاد .

ل بعثيىة فقثثي وكثل مثا وعشفثث  َثو أعمثا الحقيقثي لثم يكثً مألوفثا فثثي رلث  العفثش،

و ثثثذ ا حفثثثذوا ةس ثثثرا فثثثي  مسثثثل الحىقثثثيي بثثثىقي ظثثثودا  أو سظثثثوم دوابثثثش أو مثثثا ؼثثثاب ،

وان اللثثوه ن ألاظثثود  َثثزٍ ألاعمثثال التثث  ثظهثثش فثثي الغالثث  علثثى س ثثاب وأةحثثا  آلاهيثثة.

كاهثا معثحبذمان فثي عهثود ثشلثى إلثى ادواس مثا  بثل  وألاحمش اإلاعحبذمان على آلاهيثة،
                                                           

:عامش ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثليمان،)بغذاد:مىبعة اتجمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع العل ثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ( َثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسل ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاةض، و  أؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوس،ثشطمة1

 .17(،ؿ1999العشالي،
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ثثوال حتثثى عفثثش ال .وال وعثثش  ةيثثظ كثثاهوا يقومثثون بفثثىاعة (1)(Hىبقثثة )الحثثاسيخ ـو

و ثثثذ أؼثثث ر بؽثثث ل عثثثام إلثثثى إن هقثثثوػ الفباسيثثثات لوهثثثد بثثثألوان مثثثً أـثثثل  ألالثثثوان،

 واظحبلفد ألالوان العموية مً عفث ر الىباثثات أو الكشبثون، عمول ومعذوي،

وكاهثثد اللثثون ألاظثثود ييثثحت مثثً اظثثحعمال  واإلاعذهيثثة مثثً اكاظثثيذ الحذيثثذ واإلاىغى ثثز.

ر الىباثثثثثثثات الثثثثثثزل يفثثثثثثبن اظثثثثثثود إرا كاهثثثثثثد حثثثثثثشاس  ال ثثثثثثوس  اإلاعثثثثثثحبذمة ل ثثثثثث   عفثثثثثث 

وةزل  يحم الحفول على اللثون ألاظثود مثً اوةعثيذ  الفباس  ليلة ومذتها  ف ر .

أمثثثا اللثثثون ألاحمثثثش فيثثثحم الحفثثثول عليثثث   أو اوةعثثثيذ اإلاىغى ثثثز أو الكشبثثثون. ،الحذيثثثذ

 (،أمثثا بثثاسص  أو  ثثابش ،G.كاهثثد صلشفثثة أواوثثي الىبقثثة )(0)مثثً اوةعثثيذ الحذيثثذ أيمثثا

ثزٍ ثضيثذ مثً ثماظث   فا وعية الكب ر  ثضيً عاد  بحلقات مىحفبثة مسثل الحبثل، َو

وةثثثزل  جؽثثثمل الضلشفثثثة لىثثثوه  ويقثثثل عثثثذدَا فثثثي ألاواوثثثي الفثثثغ ر ، ؤلاهثثثا  و وثثثث ،

 .(3)محموطة ومعحقيمة وهقاه ثيحت بوظاوة ال ذػ والحض

وعؽثث ر  فثثي َثثزا العفثثش، ةؽثثفد الحماريثثل عثثً ألاصيثثا  التثث  لبعثثها العثث ان 

ثو حليثج الثشأط فثي أة ثر ألاحيثان-ات إن ألام رثگثموسث وفثي  ،ال اًَ عاد  مثا يظهثش َو

لبثثثثثثاط يعثثثثثث ى الحىثثثثثثوس  رات ال فثثثثثثل الفثثثثثثوفية )ال وهثثثثثثاةغ( اإلاؤلفثثثثثثة مثثثثثثً ظثثثثثثبعة 

.ويبثذو إن َثزا الثثضل (4)ـثفو  أفقيثة مثً ال فثثالت الفثوفية بعمثها فثوق بعثثن

ثلىا  ،شَو الزل كان ظابذا لالل َثزا العفث ويمكثً أن هقثاسن اإلالثبغ فثي ثمسثال ـو

مثثثثع اإلاالبثثثثثغ التثثثث  ثظهثثثثش علثثثثى الحماريثثثثثل مثثثثً أهحثثثثا  مبحلفثثثثة مثثثثثً وادل (5)مثثثثً أؼثثثثوس 

،أو الحمسال ن مثً (6)مسل الحمسال مً الشلام لشطل مً لفاطة)في ديالى( الشافذيً،

.ووؽثثثثاَذ هفثثثثغ (7)ؼثثثثام ان(،و)هاوي(-اإلافثثثثىوعان مثثثثً سجثثثثش ال لثثثثغ لثثثثث)ايحوس مثثثثاسل 
                                                           

 .35،ؿ( اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة1
( ثقثثثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثثثذبا ،"الفباس فثثثثثثثثثثثثي عفثثثثثثثثثثثثوس مثثثثثثثثثثثثا  بثثثثثثثثثثثثل الحاسيخ"،بحثثثثثثثثثثثثص لثثثثثثثثثثثثمً موظوعة:حمثثثثثثثثثثثثاس  0

 .10،ؿ3(،ض1985العشاق،،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،
 .35،ؿاهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة (3
سث ات،ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشق ألادوثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى القذيم،ثشطمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة:ثو يظ ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثليمان ( أهىثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوان مو 4

 .71(،ؿ1952وخلشون،)دمؽج،ب.مي،
 .77( موسث ات،الفً في العشاق القذيم،،اللو :5
 .76( اإلافذس هفع ،اللو :6
 .79-78( اإلافذس هفع ،ألالوا :7
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يشثذيثث  ابثثً اياهثثاثوم حثثاةم لكثثؾ باظثثحشىا  إن اإلاالبثثغ التثث  يشثثثذ ها ثحثثألظ  اإلالثثبغ

.ووؽثثثثاَذ الحثثثثاةم اهحميىثثثثا (1)مثثثثً لمعثثثثة ـثثثثفو  أفقيثثثثة مثثثثً ال فثثثثالت الفثثثثوفية

ثثً يتثثرةً الكحثثظ ألايمثثً (0)يشثذيثث  فثثي ثمسثثال مثثً سجثثش الثثذوسايد .وثظهثثش اليعثثا  َو

وفثي ثمسثال  ىا  الفثال ،وععحقذ اهذسي  إن َزا الضل يشثذذ فقي أر ،والسذل عاسي ن

ويبثثثثذو الثثثشدا  فثثثثي ؼثثثث ل عبثثثا   ثشثثثثثذذ فثثثثوق  ،ثظهثثثش امثثثثشأ  بثثثشدا  كأهثثثث  سجثثثثاب كامثثثل

وثفثثثثثثىع َثثثثثثزٍ العبثثثثثثا   مثثثثثثً  ىعثثثثثثة  مثثثثثثاػ ببفثثثثثثل معثثثثثثحىيلة  اإلالثثثثثثبغ الاعحيثثثثثثادل.

وبحافثثثة عليثثثا مقلوبثثثة بحيثثثص إن ال فثثثل اإلا ثثثحوبة إلثثثى الثثثذالل ثظهثثثش فثثثي  الؽثثث ل،

 قي اليعا  ألاحشاس يشثذيً مسل َثزٍ السيثاب،.سبما ف(3)ألاعلى ةيا ة محجهة لل اسض

ةمثثا جؽثث ر إلثثى  أو بحعب ثثر أدق كاهثثد اليعثثا  ألاحثثشاس يظهثثشن ب جثثاب كامثثل، السيثثاب،

،وسبمثثثثثا يمكىىثثثثثا (4)رلثثثثث  اإلاثثثثثاد  القاهوهيثثثثثة اإلاحثثثثثوفش  مثثثثثً العفثثثثثش ألاؼثثثثثوسل الوظثثثثثيي

فمثثثثال عثثثثً رلثثثث  جعىيىثثثثا  الافتثثثثراك وطثثثثود مسثثثثل َثثثثزٍ الحالثثثثة فثثثثي العفثثثثوس اإلابكثثثثش .

 فقذ اسثذت اليعا  القالبذ مً ال ثشص، يل ألشذ عً أدوات الضيىة،الحماريل ثفاـ

 .(5)وجعشفىا ألاؼ ال الفباسية عً مؽب ات ألارسل وةزل  الحلج،

فثثثثثثال  إن معلوماثىثثثثثا عثثثثثً اإلاعحقثثثثثثذات الذيييثثثثثة لثثثثثثالل َثثثثثزا العفثثثثثثش  ليلثثثثثة، 

وال وعثثثش  ؼثثثيئا عثثثً مجمثثثع  همحلثث  مثثثاد  ةحابيثثثة حثثثول العبثثثاد  أو الىقثثغ الثثثذيد ،

باظثثحشىا  الافتثثراك عثثً وطثثود عبثثاد  للشبثثة عؽثثحاس)ايىاهىا العثثومشية( علثثى  آلالهثثة،

والزل يعود في عفوس الحقة إلى َثزٍ  ،أظاط اإلاعبذ الزل ةؽفد عى  الحىقيبات

وال وعثثش  إن كثثان ألاؼثوسيون فثثي َثثزا العفثش موطثثوديً فثثي أؼثثوس أم ال ؟و ال  الشبثة.

                                                           
؛فثثثثثثثثثثشض بفثثثثثثثثثثم  اي،"ثمسثثثثثثثثثثال ابثثثثثثثثثثً أيثثثثثثثثثثً اهثثثثثثثثثثاثم ألاول فثثثثثثثثثثي اإلاححثثثثثثثثثثظ 85( اإلافثثثثثثثثثثذس هفعثثثثثثثثثث ،اللو :1

 106-105،ؿ1958،لعىة:14الي"،مجلة ظومش،م العش 
 .88-87اإلافذس هفع ،ألالوا : ،( موسث ات0
 .30اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة،ؿ (3
 مً  واه ن العفش ألاؼوسل الوظيي في: 41-42اهظش اإلااد : (4

Theophile J. Meek ,"The Middle Assyrian Laws", In: ANET,(Princeton,1966),P.183. 

 .195-194،ؿ (1979يذ،الؽشاةع العشا ية القذيمة،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،فوصل سؼ
 .34( اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة،ؿ5
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شبيغ لرؼثثثثثثثوسي ن كاهثثثثثثثد ود الثثثثثثثوعثثثثثثثش  ةثثثثثثثزل  إن كاهثثثثثثثد عبثثثثثثثاد  ؤلالثثثثثثث  أؼثثثثثثثوس اإلاعبثثثثثثث

 ؟ موطود 

ةؽثثثثفد الحىقيبثثثثات فثثثثي أؼثثثثوس عثثثثً بقايثثثثا معبثثثثذ مهثثثثم ؼثثثثيذ لعبثثثثاد  ؤلالهثثثثة  

ثثثثثثو  و ثثثثثثذ ذثثثثثثجل لهثثثثثثزا اإلاعبثثثثثثذ دوسان سبيعثثثثثثان، عؽثثثثثثحاس، أ ثثثثثثذمهما دوس الحأظثثثثثثيغ َو

رثم ؼثيذ  والثزل ؼثيذ علثى ألاسك البكثش، ( فثي الحىقيبثات،Hاإلاعبذ اإلا جل بحثش  )

ثو اإلاعبثذ )فو   اإلاعبذ الساوي وفج ات ىي ه (.وعؽث ر الفبثاس الثزل وطثذ Gفعث  َو

وأوابثثل الىثثوس السالثثص مثثً  ،فثثي اإلاعبثثذ إلثثى اهثث  اظثثحمش فثثي الاظثثحعمال فثثي الىثثوس السثثاوي

ىا ظابقا فاه  ال ثوطذ فشوق ةب ثر  بث ن اإلاعبثذ فثي (1)عفش فجش العالالت .وةما هَو

بجثثثذسان فيمثثثا عثثثذا وطثثثود  شفثثثة ؤلالثثث  التثثث  ثمحثثثاص  َثثثزا العفثثثش والبيثثثوت العثثثكىية،

إن  شفة العباد  ثقع على الفىا  حتى إرا كان الفىا  ال  ظميكة ومعاحات واظعة.

وكان الش ق الذالل إليها يجثذ هفعث  فثي صاويثة اإلا ثان وعليث   يؤدل إليها مباؼش ،

وسبمثا كثان َىثثا  م ثان مشثفثع لىفثث   أن يعثحذيش ؼثماال ل ثثي يعثحىيع س،يثة ؤلالثث .

وعبة إلثى  ثفعا طذا في اإلاعابذ ألاؼوسية اإلاحألش ،َزا اإلاولع يبذو مش  ثمسال ؤلال ،

لثزل   اإلاولع الواوئ فثي اإلاعابثذ البابليثة الثزل ال يضيثذ عثً ظثلم رل دسطثة واحثذ ،

ثثثثول إلثثثثى ظثثثثىن القاعثثثثذ  اإلاشثفثثثثع، بيىمثثثثا كثثثثان البثثثثابلي  كثثثثان البثثثثذ مثثثثً وطثثثثود دسض للـو

اهث  لثم يبثج  ومثً اإلالفثد للىظثش القذيم يقظ بىفغ الاسثفثال مثع ثمسثال إلهث  ثقشيبثا.

وسبمثثثثثا كثثثثان اإلاولثثثثثع اإلاشثفثثثثثع يقثثثثثع عىثثثثثذ الجثثثثثذاس  أل ارثثثثش للحمسثثثثثال اإلاعبثثثثثود فثثثثثي اإلاعبثثثثثذ.

(كثثثان مولثثثع ؤلالثثث  Hوفثثثي عفثثثش الىبقثثثة) وعلثثثى يعثثثاس الشثثث ق الثثثذالل. ،المثثثيج

بحيثثثص  يبثثثرص عثثثً بقيثثثة أطثثثضا  الغشفثثثة بواظثثثىة أعمثثثذ  طذاسيثثثة علثثثى ةثثثال الجثثثاهب ن،

،ويفتثرك (0)( )البيثد الثشبيغ(bīt rēšiوؽأ عً رل  م ان ـغ ر يمكً أن وعثمي )

                                                           
 .310،ؿ1،ض( با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات1
( يفمثثثل العلمثثثا  الغشبيثثثون اظثثثحبذام مفثثثىلي  ثثثذط ألا ثثثذاط علثثثى الغشفثثثة ال اـثثثة، با لثثث  0

مثثً اإلاعثثاس  الحوساثيثثة، لثثزا فمثثلىا اظثثحبذام اإلافثثثىلي وهثثي جعثثمية مثثألور  بالذسطثثة ألاظثثاط 

ثثلي.وبيد سع ثث   ) يعدثث  البيثثد الثثشبيغ أو  ثثذط ألا ثثذاط. اهظثثش حثثول معدثثى  (bīt rēšiالبثابلي ألـا

 ال لمة:

MDA,No.324. 
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،س ثثثثثم ال يوطثثثثثذ مثثثثثا يؤيثثثثثذ رلثثثثث  (1)اهذسيثثثثث  إاهثثثثثم عمثثثثثذوا إلثثثثثى عضلثثثثث  بعثثثثثحاس  أو حفثثثثث ر 

 .(0)الفحقاسها للىفوؿ الكحابية

ال جعش  أموسا ةس ر  عً الىقوط الذييية وسبما كان ألافشاد ُيّفلون إلثى  

ثثثثثم عثثثثثشا ، ثثثثثو يقثثثثثذم  الثثثثث  َو  شباهثثثثثا مثثثثثً ففثثثثثي مؽثثثثثهذ فثثثثثي هحثثثثثد بثثثثثاسص وؽثثثثثاَذ سطثثثثثال َو

وحليثثثثثج  ،والشطثثثثل عثثثثثاٍس ثمامثثثثثا مثثثثثش  إلثثثثثى الثثثث  ملثثثثثحٍن وألثثثثثشذ إلثثثثى إلهثثثثثة أه ثثثثثى، اإلاؽثثثثشوب،

ومثثثً لثثثالل اإلاؽثثثهذ العثثثفلي هحعثثثش  علثثثى سطلثثث ن حليقثثثا ؼثثثعش الثثثشأط  الؽثثثعش كليثثثا.

ويحمل الشطل الزل يع ر في اإلاقذمة ؼيئا مثا  ثماما يعو ان ماعض ولشوفا طبليا،

مثثثثثا يشثثثثثثذيان ثىثثثثثوس  رات  علثثثثثى سأظثثثثث ، ويمكثثثثثً أن وؽثثثثثاَذ مثثثثثً إن احثثثثثذ  ال فثثثثثل.َو

بيىمثثثا  الثثثشطل ن يمعثثث  بيثثثذٍ اليمدثثثى ؼثثثيئا لثثث  ـثثثلة بالعبثثثاد  مولثثثوعا فثثثوق سأظثثث ،

وسبمثثثا كثثان الثثشطالن فثثي ؤلافشيثثثض  يشفثثع السثثاوي يثثذٍ بأظثثلوب يثثثذل علثثى إيمثثا   الفثثال .

لثثثثزا فهمثثثثا ال يثثثثضالان  ألاظثثثثفل ال يمثثثثسالن مباؼثثثثش  أمثثثثام ؤلالثثثث  مسثثثثل واَثثثث  اإلاؽثثثثشوب،

.وسبمثثا كثثان الشثث ق (3)مالبثثغ دهيويثثة اعحياديثثة أل الحىثثوس  رات ال فثثليشثثثذيان 

وعؽثثثثث ر  العثثثثاسل يمسثثثثثل كاَىثثثثثا فثثثثي حثثثثث ن إن اإلاحعبثثثثثذيً يشثثثثثذون مالبعثثثثثهم الاعحياديثثثثثة،

يبثذو اهثث  ثوطثث  لثالل بعثثن ثقثثذيم  ،ألاظثحار فثثون صودن اهثث  فثي العفثثش العثثومشل 

رل  ليذلل على وهاسثث   وسبما كان القشاب ن أن يظهش احذ الكهىة عاسيا أمام ؤلال ،

 .(4)الحامة

يمكثثثً أن هفهثثثم مثثثثً الحماريثثثل فثثثثي اإلاعبثثثذ إن عال ثثثة اإلافثثثثل ن با لثثث  كاهثثثثد  

واهثثثث  يقثثثثثيم مثثثثثع  فا لثثثثث   شيثثثث  وحالثثثثثش دابمثثثثثا، حميمثثثثة و  فثثثثثية، عال ثثثثة  شيبثثثثثة،

 وؤلاوعثثثثان يبىثثثثو إليثثثث  ةمثثثثا يحقثثثثذم هحثثثثو أل مبلثثثثوق  ثثثثي، البؽثثثثش فثثثثي م ثثثثان واحثثثثذ،

                                                           
 .36( اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة،ؿ1
( يفتثثثثثثثثثثثثثثثثثرك اهذسيثثثثثثثثثثثثثثثثث  َثثثثثثثثثثثثثثثثثزا الافتثثثثثثثثثثثثثثثثثراك  ياظثثثثثثثثثثثثثثثثثا علثثثثثثثثثثثثثثثثثى مثثثثثثثثثثثثثثثثثا كثثثثثثثثثثثثثثثثثان موطثثثثثثثثثثثثثثثثثودا فثثثثثثثثثثثثثثثثثي َي ثثثثثثثثثثثثثثثثثل 0

.ويمكثثثثً أن هقثثثثشأ عثثثثً وطثثثود مسثثثثل َثثثثزٍ العثثثثحاس  فثثثثي 36هظش:اهذسي ،اإلافثثثذس هفعثثثث ،ؿظليمان،ا

ثثثىع الوجثثثاب )الفاـثثثل بثثث ن اتحثثثشاب وبقيثثثة الهي ثثثل( مثثثً  مثثثاػ اصسق اللثثثون  َي ثثثل ظليمان:"ـو

 .14: 3وبىفعجي واحمش وةحان،وشص علي  سظم الكشوبيم".ألباس ألايام الساوي،
 .33-30اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة،ؿ (3
فثثثثون صودن، مثثثثذلل إلثثثثى حمثثثثاسات الؽثثثثشق القذيم،ثشطمثثثثة:فاسوق إظماعيل،)دمؽثثثثج:داس  . (4

 .028(،ؿ0223اإلاذذ للسقافة واليؽش،
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َكثثثثثزا هثثثثثي كاهثثثثثد الفثثثثثوس  فثثثثثي  قثثثثثذم إليثثثثث  القثثثثثشاب ن.ويحلقثثثثثى أطوبحثثثثث  وي ،يثثثثثح لم معثثثثث 

هظثثثثثثشا للخؽثثثثثثاب  الكب ثثثثثثر بثثثثثث ن اإلاظثثثثثثثاَش  -ولثثثثثثيغ َىثثثثثثا  أل مبثثثثثثثرس ،اإلاعابثثثثثثذ العثثثثثثومشية

( فثثي أؼثثوس Gل ثثي هحفثثوس حالثثة ظثث ان الىبقثثة ) -الحمثثاسية بثث ن الجىثثوب والؽثثمال

لكثثثً العال ثثثة َىثثثا سبمثثثا ثثثثأرشت بمقثثثذاس لثثث يل بعثثثب  وطثثثود ثمسثثثال  يبحلثثثظ ةس ثثثرا،

ولكثً ال وعثش  ءث    عثً ثمسثال ؤلالث   م ان مشثفع مقاسهة با لث  البثابلي. ؤلال  فوق 

ومغىثثثثثى بمالبثثثثغ حقيقيثثثثثة مليئثثثثثة  ،وسبمثثثثا كثثثثثان مفثثثثىوعا مثثثثثً مثثثثثاد  ظثثثثشععة الحلثثثثثظ

ووؽثاَذ  .كان مً الىادس أن يذلل اإلاثش  إلثى اإلاعبثذ دون  شبثان،(1)بالضلاس  والحلي

حيثثثان ثقثثثوم خلهثثثة ا ثثثل وفثثثي معظثثثم ألا  َثثثزٍ الحالثثثة فثثثي العذيثثثذ مثثثً مؽثثثاَذ الفثثثال .

لثثثزل  لثثثم يكثثثً  وم زلثثثة بحقثثثذيم اإلافثثثلي إلثثثى ؤلالثثث  الكب ثثثر اإلاتربثثثع علثثثى عشؼثثث ، ،ؼثثثأها

ومثثثً ثلقثثثا  هفعثثث  بثثثل يححثثثاض إلثثثى مثثثً  ،يعثثثمن للمفثثثلي بثثثالظهوس أمثثثام ؤلالثثث  بمفثثثشدٍ

وععثثثثش  ؤلالثثثث   .َثثثثزٍ الحالثثثثة وؽثثثثاَذَا بؽثثثث ل طيثثثثذ فثثثثي الجىثثثثوب،(0)يقثثثثودٍ ويقذمثثثث 

ففثثثثثثثي ألالحثثثثثثثام  باظثثثثثثثم ؤلالثثثثثثث  الحثثثثثثثامي أو الش  ثثثثثثث  ، السثثثثثثثاهول عثثثثثثثاد  بثثثثثثث ن البثثثثثثثاحس ن

الاظىواهية َىا  مؽهذ يمسل فشدا عابذا يقذمث  الث  أو إلهثة إلثى بعثن آلالهثة مثً 

.ولكثً (4).وسبمثا إن ةهىثة بثضل خلهثة َثم الثزيً ثولثوا َثزٍ اإلاهمثة(3)مقام ومشثبة أعلثى

لكثً فثي  َثا،مارا ثمسل َثزٍ آلالهثة فثي أؼثوس؟ إن  يثاب الورثابج يجعلىثا ال هفهثم دوس 

 وظثيي للحثذلل مثً اطلث  أمثام آلالهثة، ظومش كان البذ ل وعان مً ال     ث  ،

فا لثثثث  الحثثثثامي أو الش  ثثثث    وظثثثثيي ث ثثثثون آلالهثثثثة الكبثثثثرذ سا بثثثثة بالعثثثثمال إليثثثث ،

أؼثب  مثثا ي ثون بثثاإلاال  الىيث  ل ثثل   فثثية مهمثة وسب أظثثش ، الثزل يعدثثى بعابلثثة 

أو سبمثا  ؤلاوعان ؤلاله  الزل أهجبث ،فهو بمسابة والذ  رل  ؤلاوعان عىاية لاـة،

فالفشد في وادل الشافذيً ال يىظش إلى  َو جش يق لحه الفشد وهجاح  في الحيا .

و ال  آلالهة الكباس إال ةقوذ هابية ليغ ل  أن يحمشل إليها إال في ألاصمثات الؽثذيذ ،

                                                           
 .37-36( اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة،ؿ1
 .37اإلافذس هفع ،ؿ( 0
 .369،ؿ1،ض( با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات3
 .37( اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة،ؿ4
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ي .َثثثزٍ هثثثي ـثثثوس  ؤلالثثث  الحثثثامي فثثث(1)يفعثثثل رلثثث  إال عثثثً وشيثثثج َثثثزا ؤلالثثث  الوظثثثيي 

وال وعثثش  إن كاهثد َثزٍ الفثثوس  هثي هفعثها فثثي بثالد أؼثوس أم ال ؟ ومثثع  بثالد ظثومش،

 رل  ليغ َىا  مً مبرس للقول إن ألامش لم يكً َكزا في بالد أؼوس.

ظوا  كان  كان َىا  ؼتى ألاهوال مً القشاب ن الت  يحملها اإلافلي ل ل ، 

 أو هباثيثثا،
ة
ووؽثاَذ فثثي اإلاىحوثثات أظثثلوبان  .و ثشاب ن ظثثابلة مسثل اإلاثثا   شباهثا حيواهيثا

مثثثثا أو العثثثثك  علثثثثى  العثثثثك  مثثثثً وعثثثثا  الهبثثثثات إلثثثثى إهثثثثا  رثثثثاٍن،: عىثثثثذ ظثثثثك  اإلاثثثثا  َو

أمثثا الساهيثثة فهثث  ثمسثثل  وان الىشيقثثة ألاولثثى جعثثذ وا عيثثة، الفاةهثثة أو با ثثات الثثوسود.

ثثثثو يقثثثثوم بعثثثثقي الفاةهثثثثة وألا ثثثثجاس فثثثثي  إطثثثشا  رل معدثثثثى مجثثثثاصل، ثثثثشل ؤلالثثثث  َو
ُ
إاهثثثثا ث

أو يحثل  كان اإلافلي يحمل القشبان بيثذٍ إلثى ؤلالث ،و  لبعاث ن بما  اإلاىش.الحقول وا

وععثث ر للثثظ ظثثيذٍ ـثثاح  القشبثثان مشثثثذيا  َثثزا ألامثثش، يحثثولىمحلثث  أحياهثثا لادمثثا 

وسبمثا يثحم  وبعذ رل  يجشل ربن الحيثوان  شباهثا ل لث . صي  ومقلذا إيما ات ـالث .

عحقاد وطثود حثوك مشبثع ومجثشذ والعب  في َزا الا  رل  عىذ مذلل  شفة ؤلال ،

ومثثثثً اتححمثثثثل إن دم الزبيحثثثثة يجمثثثثع فثثثثي وعثثثثا  مثثثثً  مثثثثا  بثثثثالقشب مثثثثً َثثثثزٍ الغشفثثثثة،

و الزل ع رت الحىقيبات على ةعش مىث  فثي الغشفثة. الفباس مشبع الؽ ل، وكاهثد  َو

وثولثع فثوق  ثقذم عثاد  ل لث ، ،وألافبار ،وألالالل ،كالشأط : ىع اللحم الجيذ 

واإلافثىوعة مثً  لفغ ر  الت  ال يضيذ اسثفاعها عثً اإلاتثر الواحثذ،ا ةمىمذ  القشابيى

وةؽثثفد الحىقيبثثات فثثي اإلاعبثثذ عثثً حوامثثل فباسيثثة عاليثثة ثىفثث   الفبثثاس اإلاؽثثول.

ثوس أو لحثضم مثً السمثاس، على مقشبة مً ؤلال ،  الغشك م ها تهيئة م ان لبا ثات الَض

حثث  العليثث ا أو مححثثش  يولثثع أو يولثثع فثثي أعلثثى الحامثثل الفبثثاسل وبثثج رابثثد فثثي فَو

للىبثثثثج فححثثثثات جعثثثثهل حثثثثشق ألالؽثثثثاب رات الشابحثثثثة الىيبثثثثة أو  عىثثثثذ الاظثثثثحعمال.

 .(0)الببوس 

وسبمثثثا  هثثثاط  كاهثثثد اإلاعابثثثذ فثثثي أؼثثثوس مليئثثثة بحماريثثثل هزسيثثثة  مثثثشا  وأم ثثثرات وةهىثثثة،

ثثثزٍ الظثثثاَش  وؽثثثاَذَا فثثثي مثثثاسل أيمثثثا أدوثثثى م زلثثثة اطحماعيثثثة، وفثثثي معبثثثذ ؤلالثثث   ،َو

                                                           
؛روسةيلثثثثثثثثثثثذ طاكوبعثثثثثثثثثثثً،"اسك الشافثثثثثثثثثثثذيً"،بحص لثثثثثثثثثثثمً 168-167ن،ؿةشيمش،العثثثثثثثثثثثومشيو ( 1

ةحاب:مثثثثثثثثثا  بثثثثثثثثثثل الفلعثثثثثثثثثفة،ثشطمة:طبرا إبثثثثثثثثثثشاَيم طبرا،)ب روت:اإلاؤظعثثثثثثثثثة العشبيثثثثثثثثثثة للذساظثثثثثثثثثثات 

 .041-042(،ؿ1982واليؽش،
 .38-37( اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة،ؿ0
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وان أفمثثثثل  تثثثث  جعثثثثود إلثثثثى بثثثثذايات ألالثثثثظ السالثثثثص  بثثثثل اإلاثثثثيالد.وال ظثثثث ن فثثثثي لفاطثثثثة،

( Gو ثثشك الحماريثثل الىزسيثثة يقثثذمها لىثثا معبثثذ عؽثثحاس الىبقثثة) ،ـثثوس  عثثً أَميثثة

إر ولعد أمام ثمسال ؤلال  فثي البيثد الثشبيغ ) ثذط ألا ثذاط(،مبالش  مً أؼوس.

إلاقاعثذ ،بيىما اهحف  على كل مقعثذ مثً ا(1)عالية ومزابن مذسطة على ؼ ل بيوت

اإلاولثثثثثوعة علثثثثثى ةثثثثثال الجثثثثثذاسيً الىثثثثثويل ن ثماريثثثثثل وا فثثثثثة وطالعثثثثثة إلافثثثثثل ن سطثثثثثاال 

واظثثثحمشاس لحوظثثثالتهم إليهثثثا ظثثثعيا وسا  إوالثثثة  ،كثثثان  شلثثثهم عبثثثاد  آلالهثثثة ووعثثثا ،

 وكاهثد َثزٍ الحماريثل اـثغش بكس ثر مثً الوجثم الىبياثي ل وعثان العثادل؛ الحيا ،

وهثثثثثثثادسا مثثثثثثثا اظثثثثثثثحبذم سجثثثثثثثش  ،ؾودابمثثثثثثثا كاهثثثثثثثد مىحوثثثثثثثثة مثثثثثثثً الوجثثثثثثثش الج ثثثثثثثرل الهثثثثثثث

وجعثثثذ َثثثزٍ  و لمثثثا يوطثثثذ بثثث ن َثثثزٍ الحماريثثثل مثثثً يحمثثثل اظثثثم ـثثثاحب ، الثثثذيوسايد،

  ثثثثثر إاهثثثثثا  بثثثثثو فثثثثثي مذيىثثثثثة اؼثثثثثىوها،خالحماريثثثثثل الوسيثثثثثص اإلاباؼثثثثثش لىثثثثثشاص ثماريثثثثثل معبثثثثثذ 

.إن افحقاسهثثا (0)ثبحلثثظ ع هثثا كواهثثا ا ثثل ثجشيذيثثة واؼثثذ ثقيثثذا فثثي الىثثوا ي الجعثثمية

ومثثش  ألثثثشذ  لىثثثا ال وعثثش  بؽثثث ل طيثثذ أَثثثذا  َثثزٍ الحماريثثثل،للمثثاد  الكحابيثثة يجع

إن  البذ مً الاظحعاهة بماد  هفية مثً بثالد ظثومش حتثى هفهثم مغضاَثا بؽث ل أورثج.

وفثثثثثثثي ديثثثثثثثالى مفثثثثثثثىوعة بثثثثثثثال اظثثثثثثثحشىا  للمعابثثثثثثثذ  ،الحماريثثثثثثثل الىزسيثثثثثثثة مثثثثثثثً بثثثثثثثالد ظثثثثثثثومش

إر  اجثثثي،وان َثثثذ  َثثثزٍ الحماريثثثل و  وع ثثثر عليهثثثا فثثثي بقايثثثا َثثثزٍ اإلاعابثثثذ. العثثثومشية،

َثثثثثثزا مثثثثثثا ثؤةثثثثثثذٍ ال لمثثثثثثات الفعليثثثثثثة  وطثثثثثثذ الفثثثثثثشد فثثثثثثي الوجثثثثثثاس  بثثثثثثذيال مىحوثثثثثثثا لثثثثثث ، و

مثىن للفثال "، مسثل: اإلاعحبذمة عىذ الكحابة علثى َثزٍ الحماريثل،
ُ
ثو هقثؾ  "إاهثا ث َو

ىثثا  ثمسثثال ألثثش يثثزةش: ع ثثر عليثث  فثثي احثثذ الحماريثثل مثثً لكثثؾ، " ثثل أ هثثا الحمسثثال  َو

.ال وعثثثثثثش  إن كثثثثثثان (3)يسا مباؼثثثثثثشا إلثثثثثثى ؤلالثثثثثث إلالي ي)اله (..."،فالحمسثثثثثثال يححثثثثثثذذ حثثثثثثذ

ولكثثثثثً  ألاؼثثثثثوسيون َىثثثثثا كاهثثثثثد لهثثثثثم هفثثثثثغ ألاف ثثثثثاس فيمثثثثثا يبثثثثثق الحماريثثثثثل الىزسيثثثثثة،

وطودَثثثا فثثثي اإلاعبثثثذ يعىيىثثثا  اهىباعثثثا إن ألامثثثش َىثثثا ال يبحلثثثظ ةس ثثثرا عمثثثا كثثثان يفكثثثش 

 في  الىاط في ظومش.

                                                           
سي ،اإلافثثثثثذس ( حثثثثثول اإلاثثثثثزابن الفثثثثثغ ر رات ؼثثثثث ل البيثثثثثوت التثثثثث  ع ثثثثثر عليهثثثثثا فثثثثثي أؼثثثثثوس اهظثثثثثش: اهذ1

 .56-51هفع ،ؿ
 .71-72،ؿموسث ات،ثاسيخ الؽشق ألادوى (0
( ظثثثثثيحون لويثثثثثذ،فً الؽثثثثثشق ألادوثثثثثى القذيم،ثشطمثثثثثة:  دسوعؾ،)بغثثثثثذاد:داس اإلاثثثثثأمون للترطمثثثثثة 3

 .112-129(،ؿ1988واليؽش،
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البثثثثاسص وان الىحثثثثد  لقثثثثذ  ثثثثذمد لىثثثثا اإلاىحوثثثثثات إؼثثثثاس  إلثثثثى وطثثثثود آلالهثثثثة، 

ولكثً  يظهش فيث  ـثوس  الث  والهثة، الزل ها ؽىاٍ ظابقا ال اؿ بحقذيم القشاب ن،

 الثثزل يؽثث ر إلثثى وطثثود معبثثذ للشبثثة عؽثثحاس، العمثثاسل وان الثثذليل  ال وعثثش  مثثً َثثم،

وثظهثثش فثثي  يثثذل إلثثى عبثثاد  َثثزٍ الشبثثة التثث  هجهثثل اإلاعلومثثات ع هثثا َىثثا فثثي بثثالد أؼثثوس.

ثثزٍ  ،وهثثي ثمعثث  السثثذل ،فبثثاس ـثثوس  امثثشأ ألاؼثث ال الفثثغ ر  اإلافثثىوعة مثثً ال َو

وع ثثثثثر علثثثثثى ؼثثثثث ل اإلاثثثثثشأ  ومعهثثثثثثا  فثثثثثي مثثثثثش  واحثثثثثذ  فقثثثثثي، إؼثثثثثاس  إلثثثثثى سبثثثثثة ال فثثثثثوبة،

.وهحثثثثثً وعثثثثثش  فثثثثثي ا ثثثثثل ثقثثثثثذيش إن الىمثثثثثورض ألال ثثثثثر ؼثثثثثمالي بؽثثثثث ل الفثثثثثد (1)الىفثثثثثل

ويظهثثثثثثثش فثثثثثثثي و ثثثثثثثد مبكثثثثثثثش فثثثثثثثي دوس العبيثثثثثثثذ الؽثثثثثثثمالي)ألالظ ال ثثثثثثثامغ  بثثثثثثثل  لالهخبثثثثثثثاٍ،

ثل(،إلى  15ي  شية ثبة كوسا )ثقثع علثى بعثذ اإلايالد(،فقذ ع ر ف مثيال ؼثما ؼثشلي اإلاـو

ا وفال، وفعش اإلاؽهذ  هول مً دمى الى ن ممسلة على َيئة امشأ  ثحمل على ـذَس

.َثثل يمكثثً أن هفعثثش الحماريثثل الفثثغ ر  الفباسيثثة مثثً أؼثثوس (0)بأهثث  يمسثثل الشبثثة ألام

مثثثثثع رلثثثثث  ثبثثثثثذو اإلاعثثثثثألة و  داللثثثثثة إلثثثثثى الشبثثثثثة ألام)عؽثثثثثحاس( ؟ ال يمكثثثثثً الجثثثثثضم بثثثثثا مش،

 مىىقية إلى حذ ما.

( إال G-Hعلثثثى الثثثش م مثثثً  يثثثاب اإلاؽثثثاَذ الجيعثثثية فثثثي عفثثثش الىبقحثثث ن ) 

.وسبمثثثثا كثثثثان وقعثثثثا جعثثثثود (3)إن رلثثثث  ال يمىثثثثع مثثثثً وطثثثثود عبثثثثاد  رات وقثثثثغ طي ثثثث  

طثثثثثزوسٍ إلثثثثثى عفثثثثثوس مثثثثثا  بثثثثثل الحثثثثثاسيخ فمىثثثثثز العفثثثثثش الوجثثثثثشل الحثثثثثذيص ةمثثثثثا يؽثثثثث ر 

م علثثثثى اثحثثثثاد الجيعثثثث ن بفثثثثوس  اححفاليثثثثة جؽثثثثايلذ كثثثثان َىثثثثا  وقثثثثغ ذثثثثحشل يقثثثثو 

 .(4)والزل  ذ يشمض إلى الحلقين في الىبيعة

ومسثثل أمثثوس ةس ثثر  مثثا صلىثثا هجهلهثثا عثثً بثثالد أؼثثوس ودياهتهثثا فثثي َثثزٍ الحقبثثة  

ويمكىىثثا الافتثثراك بثثان  فئهىثثا أيمثثا ال وعثثش  الكس ثثر عثثً معحقثثذات العثثالم ألاظثثفل،

( )سبمثثثا Eربثثثات رلثثث  باليعثثثبة للىبقثثثة )ةمثثثا ثثثثم إ العثثث ان كثثثاهوا يثثثذفىون فثثثي التثثثراب،

ثثثثثثثزا يحفثثثثثثثج مثثثثثثثع مثثثثثثثا َثثثثثثثو موطثثثثثثثود فثثثثثثثي  كاهثثثثثثثد معاـثثثثثثثش  لعفثثثثثثثش ظثثثثثثثاللة أوس السالسة(،َو

                                                           
 .39( اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة،ؿ1
 .057،ؿ1،ض( با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات0
 .39ذ عؽحاس القذيمة،ؿ( اهذسي ،معاب3
(  . ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوسدن جؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثايلذ،مارا حثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذذ فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي الحاسيخ،ثشطمة:حعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ن 4

 .60،ؿ(1956مؤوغ،)القاَش :بال.مي،



26 
 

وفي معلة العقبان للمل   ففي فاسا ع ر على العذيذ مً القبوس ألاسلية، الجىوب،

ثثو يثثذفً  ثثحالٍ مثثً الجىثثذ فثثي  ،( وؽثثاَذGٍالعثثومشل اياهثثاثوم )اإلاعاـثثش للىبقثثة  َو

( Eوفثي الىبقثة )  يح ي لىا اإلاؽهذ عً أية ثوابيد أو حش  للجسثص.وال  بر طماعي،

مثثع الثثحال  بعثثيي َثثو وطثثود حثثشق الجسثثص  بثثل الثثذفً  وعثثش  عثثً حالثثة ممارلثثة،

وال وعلثثم مثثا إرا كاهثثد َثثزٍ العثثاد  ظثثاسية فثثي  فثثوق مو ثثذ لثثاؿ اعثثذ لهثثزا الغثثشك،

ود ـثثثالت َثثثزا العفثثثش أيمثثثا أم ال؟،وععحقثثثذ اهذسيثثث  إاهثثثا حالثثثة مححملثثثة هظثثثشا لوطثثث

 .(1)جؽاب  ب ن الىبقح ن

ولكثثثً الحىقيبثثثات  ،ال وعثثش  ةيثثثظ اهحهثثى عفثثثش فجثثثش العثثالالت فثثثي أؼثثوس  

،وال (0)الاراسيثثثثة جؽثثثث ر إلثثثثى إن الىبقثثثثة العابثثثثذ  لهثثثثزا العفثثثثش  ثثثثذ دمثثثثشت ثثثثثذم را ثامثثثثا

َثثثل مثثً اإلامكثثثً أن ي ثثثون الحثثذم ر هثثثاثت عثثثً  وعثثش  الغثثثاصل الثثزل  ثثثام بهثثثزا الفعثثل،

(؟ ال يبثثثثذو ألامثثثثش 0316-0371هفثثثثزَا ظثثثثشطون الاةثثثثذل) الحشكثثثثات الععثثثثكشية التثثثث 

َثثثثثزٍ اإلالثثثثثث  بمهاطمثثثثثة بثثثثثثالد  ، شيبثثثثثا وهحثثثثثً فثثثثثثي ا ثثثثثل ثقثثثثثذيش همحلثثثثثث  أدلثثثثثة عثثثثثثً  يثثثثثام 

ظثثثثثشطون لهثثثثثزٍ  احثثثثثحاللإؼثثثثثاسات إلثثثثثى  ثحمثثثثثمًظثثثثثوباسثو )أؼوس(،فىفثثثثثوؿ الفثثثثثأل 

.وفثثثثي هثثثثق محثثثألش َثثثثو طثثثثض  مثثثً ةحثثثث  ألالبثثثثاس البابليثثثة يؽثثثث ر إلثثثثى عمليثثثثة (3)اإلاىىقثثثة

 .(4)ا ظشطون إلى بالد ظوباسثو واه   ام بئلماعهاععكشية وطهه

إن ثثثثثثثثثثاسيخ أؼثثثثثثثثثوس لثثثثثثثثثالل َثثثثثثثثثزا العفثثثثثثثثثش يخعثثثثثثثثثم بثثثثثثثثثالغموك لعثثثثثثثثثذم ثثثثثثثثثثوفش  

وان اإلاثثاد  الىفثية اإلاحثثوفش  فثثي الجىثثوب  ثذ جعثثاعذها مثثً فهثثم  الىفثوؿ الكحابيثثة،

س ثثم الحثثزس الؽثثذيذ مثثً اظثثحبذام َثثزٍ  بعثثن اإلاظثثاَش الحمثثاسية فثثي بثثالد أؼثثوس،

ومثثثع رلثثث  فثثثان اإلاثثثاد  التثثث  ثقثثثذمها الىفثثثوؿ مثثثً (5)ظثثثحار ظثثثاةضاإلاثثثاد  ةمثثثا يثثثشذ ألا 

                                                           
 .35اهذسي ،معابذ عؽحاس القذيمة،ؿ (1
 .06( اإلافذس هفع ،ؿ0
 .110بوث رو،ؤلامبراووسية العامية ألاولى،ؿ (3
 في: 14،العىش:1( اهظش ألباس اإلالو  اإلابكشيً،اللو :4

A. Leo Oppenheim, "The Sargon chronicle", In: ANET, (Princeton, 1966),P.266;A.K 

Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles,(New Yorkm1975),No.20;Glassner 

,Mesopotamian Chronicles,No.39. 
 .35ظاةض، و  أؼوس،ؿ (5
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الجىثوب مهمثثة س ثثم لثثعفها فيمثثا يبثثق الجاهث  العياسثث   لثثبالد أؼثثوس لثثالل َثثزا 

 وثبقثثى اإلاثثاد  الاراسيثثة فثثي أؼثثوس هثثي اإلاهمثثة مثثً اطثثل دساظثثة أفمثثل للحقبثثة، العفثثش.

ً اطثثثثثل  هىثثثثا ظثثثثىعحمذ علثثثثثى الحبمثثثث ن مثثثث مثثثثع عيثثثثوب الاعحمثثثثثاد علثثثثى آلارثثثثاس اتجثثثثثشد ،

 ثفوس الحيا  الاطحماعية أو الذييية للحقبة. 
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 الففل الساوي

 مقاسهة ب ن همارض مً

أدب وادل الشافذيً مع بعن الىفوؿ ؤلاهجيلية 

والفاسظية
(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جامعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ( وؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثش البحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي مجلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة خداب اإلاعخىفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشية/كلية آلاداب/ال1

 .0211/لعىة:55اإلاعخىفشية/العذد:
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فثثي الحثثاسيخ مثثً  يمسثثل أدب وادل الشافثثذيً أ ثثذم آلاداب العاإلايثثة اإلاعشوفثثة

ويشطثثع ثثثذويً أ ثثذم الىفثثوؿ ألادبيثثة العثثومشية ةمثثا  حثثذيص الحثثأليظ والحثثذويً،

وهثثثثثثثثي أظثثثثثثثثىوس  مذوهثثثثثثثثة علثثثثثثثثى  ، بثثثثثثثثل اإلاثثثثثثثثيالد0422يثثثثثثثثشذ اإلاحبففثثثثثثثثون إلثثثثثثثثى حثثثثثثثثذود 

وألاظثثثثثىوس  ثحعلثثثثثج بالثثثثث  الجثثثثثو  اظثثثثثىواهة مثثثثثً الىثثثثث ن مقعثثثثثمة الثثثثثى عؽثثثثثشيً حقثثثثثال.

(.وثثثثثثشد فيهثثثثثا إؼثثثثثاسات عثثثثثً Ninhursag،وألحثثثثث  هيىبوسظثثثثثا ) (Enlilوالثثثثثشين ايىليثثثثثل)

وان اإلافشدات  (.Ninurta(،وهيىوسثا)Enkiوايى ي)، (Inannaخلهة ألشذ مسل ايىاهىا)

وثواـثل  ،وألاف اس الواسد  فثي ألاظثىوس  ثكؽثظ عثً أظثلوب وبييثة ،واإلافىلحات

ىثثثا  أظثثثىوس  ألثثثشذ دوهثثثد علثثثى  معثثثحمشيً للحشةثثثة ألادبيثثثة فثثثي وادل الشافثثثذيً. َو

وثحعلثثثثج بثثثثابً ؤلالثثثث  ايىليثثثثل اإلاثثثثذعو  ،لثثثثى الحثثثثاسيخ هفعثثثث لثثثثو  مهؽثثثثم لرظثثثثظ يشطثثثثع ا

فجمثثثع ؤلالثثث   ؤلالثثث  العاـثثثفة الثثثزل الحفثثثى دالثثل العثثثالم ألاظثثثفل، (Iškurايؽثث وس)

وكثثان السعلثث  علثثى مثثا يثثشيي َثثو الثثثزل  الاهوهثثاكي لىلثث  العثثون مثث هم،الالهثثة ايىليثثل 

رَثثثان وان مولثثثول السعلثثث  يعيثثذ الثثثى ألا  ثىثثول  عثثثاد  ايؽثث وس مثثثً العثثثالم ألاظثثفل.

دوسٍ فثثثثثي أظثثثثثىوس  أيى ثثثثثي وهيىبوسظثثثثثا  واسك دإلاثثثثثون)البحشيً حاليثثثثثا( اإلاذوهثثثثثة فثثثثثي 

 .(1)ألالظ الساوي  بل اإلايالد

اإلاعثثثثشو  إن  البيثثثثثة الىفثثثثثوؿ ألادبيثثثثثة فثثثثثي وادل الشافثثثثثذيً  ثثثثثذ ثثثثثثم إبثثثثثذاعها فثثثثثي ان 

 ،أل  بثل صمثً ثثذوي ها فثي أوالثش ألالثظ السالثص ،مىحفظ ألالظ السالثص  بثل اإلاثيالد

ثثثثثزا يؽثثثثث ر الثثثثثى  ثثثثثذم َثثثثثزا ألادب علثثثثثى آلاداب  ألالثثثثثظ السثثثثثاوي  بثثثثثل اإلاثثثثثيالد.وبذايثثثثثة  َو

أثىثثثا مثثثً أدبهثثثا ؼثثثيئا لثثثالل عفثثثش الثثثزل  -باظثثثحشىا  مفثثثش القذيمثثثة وبعثثثا العاإلايثثثة،

و عفش هضج الحماس  اإلافشية في ألالظ السالص  بل اإلايالد ،ألاَشامات ان ، ار َو

 امثا.(0)  بمحثون ألاَشامثاتمثا يعثش فيأ ذم الىفثوؿ ألادبيثة التث  يمكثً ان هجثذَا 

او اسيد)سأط الؽثمش  الحاليثة( فثان أ ثذم أدب ع ثر فيهثا يعثود الثى حثذود مىحفثظ 

                                                           

العثثومشيون ثثثاسيبهم  حثثول َثثاث ن ألاظثثىوسث ن وثحذيثثذ ثاسيبهمثثا اهظش:ـثثموبيل هثثو  ةشيمثثش، (1

وحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاستهم و لفابفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهم ،ثشطمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة : فيفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل الوابلي،)ال ويثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد :داس  شيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  

؛فالثثثثل عبثثثثذ الواحثثثثذ علثثثثي، ظثثثثومش أظثثثثىوس  و ملحمثثثثة ،)بغثثثثذاد:داس 009(،ؿ1973للىباعثثثثة،

 .57(،ؿ1997السقافية العامة،الؽؤون 
( حثثول محثثون ألاَشامثثات اهظش:حعثثً ـثثابش،محون ألاَثثشام اإلافثثشية القذيمثثة،)القاَش :اتجلغ 0

 (.0220ألاعلى للسقافة،
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أل بعذ الضمً الزل دون فيث  أدب العثشاق القثذيم بمثا ال  ألالظ الساوي  بل اإلايالد،

إر ال يحعذذ أ ذم صمً  ،ومسل َزا يقال عً ألادب العبرل  يقل عً لمعة  شون،

وهثثثثزةش علثثثثى  لقثثثثذيم الثثثثى القثثثثشه ن العثثثثادط وال ثثثثامغ  بثثثثل اإلاثثثثيالد.لحثثثثذويً العهثثثثذ ا

( اللحثثث ن ثمثثثسالن أ ثثثذم Odysseyوألاوديعثثثة) ،(Iliadظثثثبيل اإلاقاسهثثثة أيمثثثا ؤلاليثثثار  )

فان صمً ثذوي ها ال يحعذذ القشن العثابع أو السثامً  بثل اإلاثيالد  ،هحاض أدبي لليوهان

ثثثثثذويً أدب العثثثثشاق القثثثثذيم أل إاهمثثثثا محألشثثثثثان فثثثثي الثثثثضمً عثثثثً  علثثثثى أة ثثثثر ثقثثثثذيش،

( اإلامسلثثثة بداب Rig-Vidaفيثثثذا )-وهثثثزةش أيمثثثا مثثثا يعثثث ى بثثثث الثثثش  بحثثثذود ألثثثظ عثثثام.

فمثثثثا مثثثثً  ( اإلاحمثثثثمىة أ ثثثثذم أدب إيشاوثثثثي،Avestaوةثثثثزل  الافعثثثثحا ) الهىثثثثذ القثثثثذيم،

أل إن  َثثزٍ آلاداب مثثا َثثو مثثذون  بثثل الىفثثظ ألاول مثثً ألالثثظ ألاول  بثثل اإلاثثيالد،

 .(1)اق القذيم يعبقها بأة ر مً ألظ عامصمً ثذويً أدب العش 

وثشطمتهثثثثثثثا ظثثثثثثثشعان مثثثثثثثا اهخبثثثثثثث   ،مىثثثثثثز الكؽثثثثثثثظ عثثثثثثثً اداب وادل الشافثثثثثثثذيً 

ففثثثثي الىفثثثثظ  البثثثثاحسون عثثثثً وطثثثثود ارثثثثش لهثثثثزا ألادب فثثثثي آلاداب العاإلايثثثثة القذيمثثثثة.

كثثثثان عثثثثالم اإلاعثثثثماسيات الؽثثثثه ر طثثثثوسض  السثثثثاوي مثثثثً القثثثثشن الحاظثثثثع عؽثثثثش اإلاثثثثيالدل،

لبريىاوي في ثفثييظ القىثع الفثغ ر  فثي مجموعثة ألثوا  ظميص يعمل في اإلاححظ ا

و بثثل أن يتثثرطم مفثثادفة رلثث  الجثثض  مثثً اللثثو  اإلاحمثثمً  َ ثثرل اليثثاسد اإلاعثثماسية.

علثثثثثثى الجملثثثثثثة اإلازَلثثثثثثة التثثثثثثث  ثقثثثثثثول إن ظثثثثثثفيىة هثثثثثثو   ثثثثثثثذ سظثثثثثثد علثثثثثثى طبثثثثثثل هيفثثثثثثث ر 

(Niṣirثخبعهثثا  فثثة إسظثثال الحمامثثة،)،  وعودتهثثا بعثثذ فؽثثلها فثثي إيجثثاد م ثثان ثحثثي

إال اهث  فثي  (فيهثا  إؼثاس  إلثى أظثىوس  ال لثج؛k63الحه ظميص  ىعة مش مة ) ،في 

 ثثثثام ظثثثثميص   مثثثثش  اهفعالثثثث  الةخؽثثثثاف  ظثثثثابقة لىثثثثو  اإلاثثثثزكوس فثثثثي الكحثثثثاب اإلاقثثثثذط،

و ثثثثثذ سةثثثثثض طثثثثثل اَحمامثثثثث  فثثثثثي إيجثثثثثاد  بخىحيثثثثثة َثثثثثزٍ القىعثثثثثة طاهبثثثثثا بفثثثثثوس  مؤ حثثثثثة،

 حيىثثثثزا :فكحثثثث  فثثثثي مفكشثثثثث   عىاـثثثثش ألثثثثشذ مفقثثثثود  ومشثبىثثثثة بقفثثثثة الىوفثثثثان،

 هثثث  كثثثان َىثثثا  خال  مثثثً القىثثثع الفثثثغ ر  التثثث   "كثثثان البحثثثص عمثثثال ؼثثثا ا ووثثثويال،

الحأمثثثد رثثثالذ سوايثثثات مثثثً  ولثثثالل أظثثثابيع  ليلثثثة، ثححثثثاض الثثثى الفحثثثق والذساظثثثة".

لم يكحمل أل  طميعها مألور  عً مجموعة الياسد.  فة الىوفان اإلاحبايىة  ليال،

مثثع سبثثي عثثذد  ليثثل فقثثي مثثً الكعثثش م هثثا حيثثص كاهثثد كثثل واحثثذ  م هثثا  ثثذ طمعثثد 

                                                           

 .13-10(،ؿ1986ملحمة كل امؾ ،) بغذاد:داس الؽؤون السقافية العامة ،  و  با ش،( 1
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ثثثثلية، الفثثثثغ ر . كاهثثثثد  ومثثثثً أـثثثثل أعمثثثثذ  الثثثثىق العثثثثحة اإلاوطثثثثود  فثثثثي ألالثثثثوا  ألـا

أمثثثثثا البقيثثثثثة فقثثثثثذ كاهثثثثثد  ثشاةيثثثثث  العمثثثثثوديً السالثثثثثص والشابثثثثثع علثثثثثى وؼثثثثث  إثمامهمثثثثثا،

 أو يمكثً  شا تهثا بفثوس  طضبيثة بعثب  السغثشات اإلاوطثود . مفقود  بفوس  كاملثة،

حىال ظثثميص أن يفثث  سمثثوص مثثا يكفيثث  للمقاسهثثة مثثع  فثثة علثثى الثثش م مثثً رلثث  اظثث

ثثا بفثثاس  الفثثبر والتثث  ألقاَثثا أمثثام  ،الىوفثثان الحوساثيثثة ليحثثر محالثثشث  التثث  اهحظَش

.حشةثثثثثد اتحالثثثثثش  التثثثثث  1870/كثثثثثاهون ألاول/3طمعيثثثثثة علثثثثثوم آلارثثثثثاس الحوساثيثثثثثة فثثثثثي 

أن ألقاَثثثا ظثثثميص أمثثثام الجمعيثثثة ؼثثثعوسا طعثثثل صثثثحيفة الثثثذيلي ثلغثثثشا  اللىذهيثثثة 

ا ألثثظ طىيثث  إظثثترليد ، وطلثث   ،الظثثح ىا  الحىقيبثثات فثثي هيىثثوذ  ثقثثذم م افثثأ   ثثذَس

وكثثان ظثثميص  ثثذ ه ثثي بعثذ رلثث  فثثي ثشطمثثة هثثق أظثثىوس  ال لثثج  ألالثوا  اإلافقثثود .

و ثثثذ أبثثثذذ دَؽثثثح  حثثثول الخؽثثثاب  اإلاوطثثثود  1875/خراس/4ووؽثثثش ثقشيثثثٍش حولهثثثا فثثثي 

الثثى أالن  1870ل ألاعثثوام مثثً .ولثثال(1)بي هثثا وبثث ن ؤلاصثثحا  ألاول مثثً ظثثفش الح ثثويً

ثمكثثثً العلمثثثا  والبثثثاحسون مثثثً ولثثثع مؤؼثثثشات واظثثثعة حثثثول ارثثثش ألادب القثثثذيم فثثثي 

ولعثثثل ابثثشص الذساظثثثات التثثث  هفثثثزت  ثثثذ  وادل الشافثثذيً فثثثي آلاداب العاإلايثثثة القذيمثثثة.

.ةثثزل  ثثثم جشثث يق عثثذد مثثً آلارثثاس ألادبيثثة البابليثثة (0)ثشةثضت حثثول العهثثذ القثثذيم

 .(4)،والهىذل(3)،والفاسس  (0)،واليوهاوي(1)،والحي  (3)لكىعاويفي كل مً ألادب ا

                                                           

علميثثة الحذيسثثة ببفثثوؿ الحثثذذ الثثزل ولثثيم سيثثان ووالتثثر بحمان،ووفثثان هو :الاةخؽثثافات ال( 1

  ثثثثثثثثثثثر الحاسيخ،ثشطمثثثثثثثثثثثة:فاسط بىشط،إؼثثثثثثثثثثثشا  ومشاطعة:يوظثثثثثثثثثثثظ ثوما،)بغذاد:مىبعثثثثثثثثثثثة ال هثثثثثثثثثثثاس 

 .66-62(،ؿ0225الجذيذ،
( حثثول ارثثش أدب وادل الشافثثذيً علثثى العبثثري ن اهظش:فالثثل عبثثذ الواحثثذ علثثي،مً ألثثوا  ظثثومش 0

؛ظثثثثثثثثثثيذ محمثثثثثثثثثثود 391-039،ؿ(1989الثثثثثثثثثثى الحوسا ،)بغثثثثثثثثثثذاد:داس الؽثثثثثثثثثثؤون السقافيثثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثثة،

)القثثثثثثثثثثثثثثثثثاَش :اإلاشةضل اإلافثثثثثثثثثثثثثثثثثشل لبحثثثثثثثثثثثثثثثثثثوذ ألقمد ، فثثثثثثثثثثثثثثثثثة ال لثثثثثثثثثثثثثثثثثج أو مىثثثثثثثثثثثثثثثثثابع ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثفش الح ويً،

(؛ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهيل  اؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا،الحوسا  البابليثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة،)ب روت:داس الفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشات لليؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثش 1999الحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاس ،

(.وطثثثشت معالجثثثة مثثثؤلشا وافيثثثة  رثثثش اداب الؽثثثشق ألادوثثثى فثثثي العهثثثذ القثثثذيم مثثثً 0223والحوصعثثثع،

 ر الحوسا :دساظثثثثثثثثة ثاسيبيثثثثثثثة ثحليلية،)أوشوحثثثثثثثثة دةحثثثثثثثوساٍ   ثثثثثثثثر  بل: عثثثثثثثان عبثثثثثثثثذ ـالي،أظثثثثثثثاو

 (.0224ميؽوس ،طامعة بغذاد،كلية آلاداب،

( هفثثثثزت دساظثثثثة حذيسثثثثة  رثثثثش ألادب البثثثثابلي فثثثثي ألادب الكىعثثثثاوي ولك هثثثثا طضبيثثثثة و  ثثثثر وافيثثثثة مثثثثً 3

ت  بل:مىثثثزس علثثثي عبثثثذ اإلال ،"ثثثثأر ر ألادب البثثثابلي فثثثي ألادب الاو اسيت ،بحثثثص لثثثمً هثثثذو  الفثثثال 
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وان  ،إن دساظثثثثثثثثثة اإلاثثثثثثثثثؤرشات ألادبيثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثً وادل الشافثثثثثثثثثثذيً مثثثثثثثثثا صال طاسيثثثثثثثثثثا 

َو محاولة جعثليي المثو  علثى َثزا ألارثش مثً لثالل أظثىوسث ن  ةالحالي الذساظة

ما:  في أدب ن مبحلف ن َو

 

 .أظىوس  يعول والعاـفة.1

"فحبعثثثثثثث   ي ألاهاطيثثثثثثثل إن يعثثثثثثول سةثثثثثث   اسبثثثثثثثا يومثثثثثثا:ثثثثثثثزةش أظثثثثثثىوس  ثثثثثثثثشد فثثثثثث 

بثد عاـثفة ؼثذيذ  فثي البحثش حتثى  مثشت ألامثواض القثاسب. وكثان يعثثول  ثالميثزٍ َو

فأطثثثثابهم  هجىثثثثا يثثثثا ظثثثيذ هحثثثثً اهلثثثث   فثثثثذها مىثثثث  ثالميثثثزٍ وأيقظثثثثٍو و ثثثثالوا لثثث : هابمثثثا،

  فحثذذ َثذو و ثام واهتهثش الثشين والبحثش، يا  ليلثي ؤلايمثان؟ مالكم لابف ن، يعول:

 .(5)مً َزا حتى ثىيع  الشيا  والبحش" فحعج  الىاط و الوا: ثام.

                                                                                                                         

،)بغثثثذاد: ميؽثثثوسات 11/12/0221-12اإلاؽثثثترةة بثثث ن أبجثثثذيات الثثثووً العشبثثثي القذيمثثثة للمثثثذ :

 .95-73(،ؿ0221بيد الحكمة،

ال ثوطثثثثثذ حاليثثثثثا جغىيثثثثثة ؼثثثثثاملة عثثثثثً ارثثثثثش ألادب البثثثثثابلي فثثثثثي ألادب الحي  ،باظثثثثثحشىا  ؤلاؼثثثثثاسات  (1

 .195-193القيمة في،علي،مً ألوا  ظومش،ؿ

فثثي عثذد مثثً الذساظثثات ولثم ثظهثثش الثثى  فثثي ألادب اليوهثاوي فثثذيً( لقثذ  ثث ق ارثش أدب وادل الشا0

أالن دساظثثة ؼثثاملة حثثول اإلاعثثألة ومثثً اطثثل الحفثثول علثثى إؼثثاسات طيثثذ  اهظش:علثثي، مثثً ألثثوا  

.ظثثثثثثثثثثامي ظثثثثثثثثثثعيذ ألاحمذ،حمثثثثثثثثثثاسات الثثثثثثثثثثووً العشبثثثثثثثثثثي أظاظثثثثثثثثثثا للحمثثثثثثثثثثاس  007-026ظثثثثثثثثثثومش،ؿ

ل ثثثثر  ؼثثثثاملة ل ثثثثل اإلاثثثثؤرشات (.وان الذساظثثثثة ألا 0223اليوهاهية،)بغذاد:ميؽثثثثوسات بيثثثثد الحكمثثثثة،

الحماسية للؽشق ألادوى فثي بثالد اليوهثان وفيهثا إؼثاسات  يمثة ببفثوؿ ارثش أدب وادل الشافثذيً 

 في ألادب اليوهاوي القذيم.

( ال همحلثث  حاليثثا دساظثثة ؼثثاملة للمثثاد  ألادبيثثة الفاسظثثية القذيمثثة مثثع إبثثشاص اإلاثثؤرشات مثثً وادل 3

مثثثثثثثثثً  بل:أظثثثثثثثثثامة عثثثثثثثثثذهان يحيى،بابثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثي العفثثثثثثثثثش الشافثثثثثثثثذيً عليهثثثثثثثثثا، وثمثثثثثثثثثد محاولثثثثثثثثثة طضبيثثثثثثثثثة 

 .311-326(،ؿ0223الالميد ،)سظالة ماطعح ر   ر ميؽوس ،طامعة بغذاد،كلية آلاداب،
البابليثة فثي ألادب الهىثذل، -( لم ثحوفش الى أالن معالجة ؼثاملة حثول اإلاثؤرشات ألادبيثة العثومشية4

أظامة عذهان يحيى،آلالهثة فثي و  ق مؤلشا ارش أظىوس  ال ليقة في أظىوس  َىذية مً  بل:

س،يثثثثثة ؤلاوعثثثثثان العشالثثثثثي القذيم:دساظثثثثثة فثثثثثي ألاظثثثثثاو ر،)أوشوحة دةحثثثثثوساٍ   ثثثثثر ميؽثثثثثوس ،طامعة 

 .71(،ؿ0227بغذاد،كلية آلاداب،
 .05-8:00؛لو ا، 41-35: 4؛مش غ 07-03: 8( اهظش هق ألاظىوس  في:متى 5
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بثثال ؼثث  إن َثثزٍ الشوايثثة جعثثذ مثثً أَثثم الشوايثثات ألاظثثىوسية عثثً العثثيذ  

ولكثثً دساظثثة فاحفثثة للثثىق جؽثث ر الثثى وطثثود  ومعجضاثثث  ثثثشد فثثي ألاهاطيثثل، ،اإلاعثثين

هظثش إليهثا علثى  والحقيقة إن َىا  أظىوس  بابلية واإلاا ا حباط مً ألادب البابلي.

ولم يحم سبىها بؽ ل طاد بالتراذ  (1)إاها رات ارش في أظىوس  َبوه ادم مً الجىة

 .وهقشأ في َزٍ ألاظىوس :(0)ؤلاهجيلي وهي أظىوس  ادابا

يظ القمش الجذيذ يظ اإلاقذط ـس  ")في احذ ألايام(،على الـش

 سة  ظفييح  الؽشاعية

 وبشين )مواثية( كاهد العفيىة ثحابع ثقذمها

 و]بواظىة[ عفا الغشص )وحذَا( كان يوط  ظفييح 

ل الى عشك[ البحش الفعين  ]وعىذما ـو

 ]بذأ يفىاد وكان البحش مسل مشخ [...

]............[ 

 ولكً سين الجىوب ]بذأت ته  بؽذ  فأ ش د[

 ظفييح  وسمتها في عالم ]ألاظما [

 يا سين الجىوب )ـشمل لها( لحقع اللعىة

 على طميع مباصيِ  

 عشن طىاح   ما إن ثلفه بهزٍ ال لمات ة

                                                           
 .067-062( اهظش:علي،مً ألوا  ظومش،ؿ1
 ثشطمات وافية لهزٍ ألاظىوس  اهظش: ( مً اطل الحفول على0

E.A Speiser, Adapa, In: ANET(= Ancient Near East Texts Relating to the Old 

Testament),(Princeton,1966),PP.101-103; 

الكعثثىذس َايذل،ال ليقثثثة البابلية: فثثثة اليؽثثثو  والح ثثثويً عىثثثذ  ثثثذما  العثثثشا ي ن واوع اظثثثاتها 

امش مهثثثثذل  ،مشاطعثثثثة:م ي الثثثثذيً إظماعيل،)بغذاد:ميؽثثثثوسات علثثثثى العهثثثثذ القذيم،ثشطمثثثثة:ر

؛سييي  البات،اإلاعحقثذات الذيييثة فثي بثالد الشافثذيً:مبحاسات 021-197(،ؿ0221بيد الحكمة،

مثثثثثثثثثثثثثثثثً الىفثثثثثثثثثثثثثثثثثوؿ البابلية،ثشطمثثثثثثثثثثثثثثثثة:ألب ر أبوهثثثثثثثثثثثثثثثثثا ووليثثثثثثثثثثثثثثثثذ الجادس،)بغذاد:مىبعثثثثثثثثثثثثثثثثثة الحعلثثثثثثثثثثثثثثثثثيم 

 روت:داس ؛ اظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوا ،ديوان ألاظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاو ر،)ب348-344(،1988العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالي،

 .486-479،ؿ0(،ض1997العالي،
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 .(1)حتى اهكعش طىا  سين الجىوب"

 .(0)إن لعىة ادابا أدت الى ثو ظ َبوب الشين الجىوبية

 إن مقاسهثثثثثثثة أوليثثثثثثثة للثثثثثثثىق ثكؽثثثثثثثظ الخؽثثثثثثثاب  اإلاثثثثثثثزَل بثثثثثثث ن ألاظثثثثثثثىوسث ن، 

ويواطهثثثثثثثان عاـثثثثثثثفة مثثثثثثثً الشيثثثثثثثا   ،فثثثثثثثاالرى ن ادابثثثثثثثا والعثثثثثثثيذ اإلاعثثثثثثثين يشةبثثثثثثثان  ثثثثثثثاسب

اللعىثة باليعثبة  ال لمة)ذثحش ال لمثة( فثي إيقثا  َثزٍ العاـثفة،وععحبذمان  و  

ولكثً ألامثش  واهتهاس الشين )سبما اإلاقفود بها لعىة ما( في حالة العيذ اإلاعين. ،الدابا

وألاظاو ر اإلاحعلقة بالعيذ  ،إر إن  شا   أظىوس  ادابا ،ال يقحفش عىذ رل  الحذ

عثثثين ةمثثثا َثثو معثثثشو  َثثثو ابثثثً فاإلا اإلاعثثين فثثثي ألاهاطيثثثل ثكؽثثظ عثثثً ثمارثثثل أعمثثج.

.ووعثثثش  ةثثثزل  إن العثثثيذ اإلاعثثثين كثثثان ؼثثثافيا (4)،وان ادابثثثا َثثثو ابثثثً ؤلالثثث  أيثثثا(3)هللا

 وان ادابا  ذ مىن َزٍ الهبة مً  بل ؤلال  ألاةبر اهو: (5)لرمشاك

 "وبما إن ادابا َو مً الجيغ البؽشل 

 ]وبىش   ال اـة[ يحمكً بىجا  مً ةعش طىا  سين الجىوب

 دوهما عقاب ـعذ الى العموات فليكً ) شاسها( ةزل : وبما اه ،

 ]كل[ ما ظخعبب  ]سين الجىوب[ مً ؼش للبؽش

 ]وأل مش[ك ظحمع  في طعم البؽش

 مً تهذبتهما (6)(Nikarrak]مع ا[دابا ظو  ثحمكً هي اسسا )

 اإلاشك  وليبحعذ ،وعىذ ]رل [ فليخبذد الؽش

 لحأِت الح ى اإلاقشظة و]لكً[ بذوه ،

 .(7)يحمكً ]اإلاشين[ مً الز ساحح  في هوم َاوئ " ]بحيص[ ال

                                                           
 .5-1،ألاظىش:B؛اللو  03-19،ألاظىش:A( أظىوس  ادابا،اللو  1
 .8-7،ألاظىش:B( أظىوس  ادابا،اللو  0
( بثثثثثثثثثثثثثشوط بثثثثثثثثثثثثثاسثون وخلشون،الحفعثثثثثثثثثثثثث ر الحىبيقثثثثثثثثثثثثثي للكحثثثثثثثثثثثثثاب اإلاقذط،ثشطمة:ؼثثثثثثثثثثثثثشةة ماظثثثثثثثثثثثثثتر 3

 .1865(،ؿ1997ميذيا،)القاَش :بال.مي، 
 .12،العىش:B( أظىوس  ادابا،اللو  4
 ( هجذ أمسلة محعذد  في ألاهاطيل حول َزٍ اإلاعألة.5

 ( وهي إلهة الصحة والؽفا .6

 .02-10،ألاظىش:D( أظىوس  ادابا،اللو 7
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يحضثثي مثثً َثثثزا الاظثثحعشاك ألارثثش الكب ثثثر الثثزل ثشةحثث  أظثثثىوس  ادابثثا فثثثي  

وإن الخعثثا،ل الثثثزل يمكثثً وشحثثث     فثثية العثثثيذ اإلاعثثين ةمثثثا أظهشتهثثا ألاهاطيثثثل.

ثثلد أظثثىوس  ادابثثا الثثى ألاهاطيثثل؟ ال يمكثثً الجثثضم بثثالىشيج الثثزل  َىثثا َثثو ةيثثظ ـو

لد في  ولكثً إن ال ث    اإلاؤةثذ إن ةهىثة بثابلي ن  ،اإلاؤرشات البابلية في ألاهاطيل ـو

وهقثثثشأ إؼثثثاس  عثثثً مسثثثل َثثثزٍ  ،كثثثاهوا يثثثضوسون فلعثثثى ن لثثثالل عفثثثش العثثثيذ اإلاعثثثين

طثثثثثا  الثثثثثى  علثثثثثى عهثثثثثذ َ ثثثثثرودط، "إلاثثثثثا ولثثثثثذ يعثثثثثول فثثثثثي بيثثثثثد لحثثثثثم اليهوديثثثثثة، الضيثثثثثاسات:

ليهثثود؟ سأيىثثا هجمثث  فثثي ملثث  ا أيثثً َثثو اإلاولثثود، أوسؼثثليم مجثثوط مثثً اإلاؽثثشق و ثثالوا:

 .(1)اإلاؽشق فجئىا لي جذ ل "

لقذ افترك باحص على ألا ل إن اإلاقفود بثاتجوط فثي الثىق َثم أولئث   

.ولكثً يبثذو إن الثىق َىثا يححثذذ عثً ةهىثة (0)مً سطثال الثذيً ؤلايثشاهي ن القثذما 

اهثثثثا مفثثثثادٍ إن اإلاقفثثثثود بمفثثثثىلي اتجثثثثوط فثثثثي ا ثثثثل  ،بثثثثابلي ن ويمكثثثثً أن هقثثثثذم بَش

فقثذ  باليعبة لكحبة العهذيً القذيم والجذيذ يقفذ بهم الكهىة البابليون.ثقذيش 

 بثثل اإلاثثيالد( ةمثثا  560-625رةثثش اتجثثوط ةكهىثثة اإلالثث  البثثابلي هبولزهفثثش السثثاوي)

حلثثثثم هبولزهفثثثثش أحالمثثثثا  "وفثثثثي العثثثثىة الساهيثثثثة مثثثثً عهثثثثذ هبولزهفثثثثش اإلالثثثث ، هقثثثثشأ:

جثثثثثثثثثوط والعشافثثثثثثثثثون فثثثثثثثثثأمش أن يثثثثثثثثثذعى ال ثثثثثثثثثحش  وات أصعجحثثثثثثثثث  ومىعثثثثثثثثثد عىثثثثثثثثث  الىثثثثثثثثثوم.

.وعىثثثثثثثثثذما عجثثثثثثثثثض َثثثثثثثثثؤال  عثثثثثثثثثً ثفعثثثثثثثثث ر حلثثثثثثثثثم (3)واإلاىجمثثثثثثثثثون ليفعثثثثثثثثثشوا لثثثثثثثثث  أحالمثثثثثثثثث "

مثثا مثثً إوعثثان فثثي ألاسك  "فقثثال اإلاىجمثثون أمثثام اإلالثث : هبولزهفثثش يببثثرون اإلالثث :

ومثثثا مثثثً ملثثث  عظثثثيم العثثثلىان ظثثثأل ظثثثاحشا أو  يقثثثذس أن يبثثث ن مثثثا يأمشهثثثا بثثث  اإلالثثث ،

لثثثثثث  دلثثثثثثيال لاسطيثثثثثثا   ثثثثثثر الكحثثثثثثاب .وهمح(4)مجوظثثثثثثيا أو مىجمثثثثثثا عثثثثثثً أمثثثثثثش مسثثثثثثل َثثثثثثزا"

اهثثا ألثش حثثول اسثبثاه العثثشاف ن البثابلي ن ب لمثثة اتجثوط ففثثي  ،اإلاقثذط يعىيىثا بَش

                                                           
 .0-1: 0( متى1
ىثثثثثثثثثثثثة عليثثثثثثثثثثثث  في:لليثثثثثثثثثثثثل عبثثثثثثثثثثثثذ الشحمً،مقذمثثثثثثثثثثثثة ةحثثثثثثثثثثثثاب 0 ( اهظثثثثثثثثثثثثش َثثثثثثثثثثثثزا الثثثثثثثثثثثثشأل ومحاولثثثثثثثثثثثثة البَر

؛اهظثثثثثثش ةثثثثثثزل : اموط الكحثثثثثثاب 19-18(،ؿ0228الافعحا،)دمؽثثثثثثج:سوافذ للسقافثثثثثثة والفىثثثثثثون،

 اإلاقذط،ماد :مجوط في

http://www.albishara.org/dictionary.php 
 .0-1: 0( داهيال3
 .12: 0( داهيال4
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"عىذما ةىثد أعثيؾ  بذاية حكمة احيقاس العشياهية هقشأ  ول احيقاس الزل يقول:

وةىثثد  عىثثذما ةىثثد أهثثا احيقثثاس لاصهثثا وكاثبثثا، فثثي فتثثر  حكثثم ظثثىحاسي  ملثث  هيىثثوذ،

.وعىثثذما أساد (1)لثثً ي ثثون لثث  ولثثذ" لعشافثثون واتجوظثثيون والحكمثثا : ثثال لثثي ا ؼثثابا،

 بثثثل اإلاثثثيالد( ةمثثثا يثثثزةش الثثثىق العثثثشياوي اظخؽثثثاس  حكمثثثا   669-682أظثثثشحذون)

.لثثزا (0)"طمثثع ةبثثاس مملكحثث  والحكمثثا  واتجوظثثي ن والعلمثثا " دولحثث  فثثي أمثثش مثثا فاهثث :

َثثثم ـثثثىظ مثثثثً  يحضثثثي لىثثثا إن َثثثؤال  اتجثثثثوط الثثثزل كثثثاهوا يتثثثرددون علثثثثى فلعثثثى ن

َثثزا وان رةثثش بابثثل يثثشد بؽثث ل مباؼثثش فثثي  أـثثىا  اإلاىجمثثون والعشافثثون البثثابليون.

.ممثثا يؽثث ر الثثى وطثثود ـثثالت بثث ن بثثالد الشافثثذيً وفلعثثى ن (3)أدبيثثات العهثثذ الجذيثثذ

 في القشن اإلايالدل ألاول.

 

 (:486-500.أظىوس  والد  اإلال  الفاسس   داسا ألاول)0

للذولثثثثثثة الالميييثثثثثثة حثثثثثثول ألاظثثثثثثاو ر إن الحفثثثثثثول علثثثثثثى مفثثثثثثذس معاـثثثثثثش  

فالىفثثثثثثثثوؿ ؤلايشاهيثثثثثثثثة القذيمثثثثثثثثثة  ؤلايشاهيثثثثثثثثة القذيمثثثثثثثثة   ثثثثثثثثر ممكثثثثثثثثً ب ثثثثثثثثل ألاحثثثثثثثثوال،

وةحابثثثثات ملكيثثثثة بالذسطثثثثة  ،اإلاعاـثثثثش  للذولثثثثة الالميييثثثثة ا ل هثثثثا رات وثثثثابع ظياسثثثث  

والثثثزل سبمثثثا ي ثثثون معاـثثثشا  ،الثثثذيد  اإلامكثثثً اظثثثحبذام -وان الثثثىق ألادبثثثي ألاولثثثى،

و الافعثثحا إال اهثث  ال يحمثثمً أظثثاو ر إيثثشان القذيمثثة إال هثثادسا للحقبثثة الالميييثثة َثث

وس م اه   وثىوسَا مً بعذ وفاث . ،فهو يححذذ عً الذياهة الت  أظعها صسادؼد

إال إهىثثا ال هقثثشأ فيثث  أيثثة إؼثثاس   يىلعىثثا علثثى ألبثثاس بعثثن ملثثو  إيثثشان ألاظثثىوسي ن،

ة ثثثثثثثاسيخ َثثثثثثزٍ عثثثثثثً ملثثثثثثو  الذولثثثثثثة الالميييثثثثثثة لثثثثثثزا مثثثثثثً الفثثثثثثع  اظثثثثثثحبذام  إلاعشفثثثثثث

 الحقبة.

ولكً محألش طثذا  ،مع رل  فئهىا ما صلىا همحل  مفذس واحذا را وبيعة اظحشىابية

عثثثثثً الحقبثثثثثة الالميييثثثثثة يمكثثثثثً الاظثثثثثحفاد  مىثثثثث  مثثثثثً اطثثثثثل الحعثثثثثش  علثثثثثى ألاظثثثثثاو ر 

ؤلايشاهية القذيمة َو ما يعش  باظم الؽاَىامة أو ملحمة الفشط الكبرذ للؽاعش 

                                                           
 .370،ؿ3(،ض1999(  اظم الؽوا ،ديوان ألاظاو ر،)ب روت:داس العالي،1
 .390( اإلافذس هفع ،ؿ0
؛ويححثثثثثذذ 10: 16؛9:14كب ثثثثثر،؛ ويثثثثثشد اظثثثثثم اهثثثثثش الفثثثثثشات ال8: 14( اهظش:س،يثثثثثا القثثثثثذيغ يوحىثثثثثا 3

 عً ما يعش  بعقوه بابل. 18ؤلاصحا  
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والؽثثثثثثاَىامة  اػ فثثثثثثي القثثثثثثشن الحثثثثثثادل عؽثثثثثثش للمثثثثثثيالد.ؤلايشاوثثثثثثي الفشدوسثثثثثث   الثثثثثثزل عثثثثثث

هظمهثا الفشدوسث   للعثلىان محمثود  ،مىظومة عظيمثة م وهثة مثً ظثح ن ألثظ بيثد

َثثثثا فثثثثي حثثثثذود عثثثثام  ،و ضثثثث ى فثثثثي هظمهثثثثا أسبعثثثث ن ظثثثثىة ثقشيبثثثثا الغضهثثثثول.  م.1212وأاها

وثكمً أَمية الؽاَىامة ب واها مفثذس يعثحقي مىث  ؤلايشاهيثون عقابثذَم اإلاحفثلة 

.وان هظثثثش  طيثثثذ  فثثثي ممثثثمون الؽثثثاَىامة يحضثثثي م هثثثا إن (1)ع هم القثثثذيمبحثثثاسيخ ؼثثث

 إال اهثث  يىقثثل أظثثاو ر إيثثشان القذيمثثة، ،مؤلفهثثا س ثثم اهثث  عثثاػ فثثي القثثشون الوظثثىى

ألاوسبيثثثثثثة القذيمثثثثثثة)كا ليار ( يمكثثثثثثً أن ثقثثثثثثذم لىثثثثثثا -وان مقاسهتهثثثثثثا بثثثثثثابداب الهىذيثثثثثثة

ا. جؽثبي  عمثل الفشدوسث    ويمكثً الا ات ةس ر  عً َزٍ اإلالحمة وعبقشية ؼثاعَش

 باليعبة لحاسيخ إيشان مسل عمل ف رطيل في ثاسيخ سوما.

فثثثثثثي الؽثثثثثثاَىامة يعثثثثثثشد لىثثثثثثا الفشدوسثثثثثث   هفثثثثثثا أظثثثثثثىوسيا حثثثثثثول ملثثثثثث  يثثثثثثذعى  

كاهثثثد لثثث  وثقثثثول ألاظثثثىوس  إن بهمثثثً احثثثذ ملثثثو  الفثثثشط  (0)داساب)سبمثثثا داسا ألاول(

وفيمثا   ثد مىث  بثابً.وسص  ،َمال اإلالقبة طهش أصاد الت  ثضوطها َثو هفعث  ابىة ثذعى

فلمثا طا َثا ات ثاك ولثذت ـثبيا  الثد  بعذ ثخعىم َمال العثشػ بعثذ وفثا  بهمثً.

وؼثذت  ،ولعح  في علبة مملثو   بثالجواَش ،َا رماهية أؼهشيذوإلاا بلغ ول اه  مات.

ش  لها  يمة  عالية، وعىذ ال هش  رم أمشت فألقي ب  في اهش الفشات، على عمذٍ طَو

واهحقثل مثع  فألزٍ واثبزٍ ابىا عولثا عثً ابىث  اإلايثد. ،ابوطذٍ  فاس يغعل السي

وسبيبثث  الثثى بلثذ  راهيثثة بعثثذما اظثماٍ داساب  هثث  وطثثذٍ فثي اإلاثثا  )داساب جعدثث   ،صوطحث 

وجعلثم الفشوظثية  في اإلاثا (.ويقول الفشدوسث   إن داساب ثمىثع عثً مضاولثة مهىثة أبيث ،

مثثث  َمثثثال وجعىيثثث  ومثثثً رثثثم ثحعثثثش  عليثثث  أ ،ومثثثا رال ـثثثيح  فثثثي الحثثثشوب ،وظثثثشعان

.بثثثال ؼثثث  إن أظثثثىوس  الىفثثثل اإلالقثثثى بثثث  فثثثي ال هثثثش هثثثي أظثثثىوس  ؼثثثاةعة فثثثي (3)العثثثشػ

ثثثو ظثثثشطون  ،والتثثث  ـثثثيغد حثثثول احثثثذ ملثثثو  ظثثثاللة أةثثثذ ،أدب وادل الشافثثثذيً َو

 ويمكً أن هقشأ فيها: الاةذل.

                                                           
( أدواس بشاون،ثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ ألادب فثثثثثثثثثثثثثثي إيشان،ثشطمة:احمثثثثثثثثثثثثثثذ ةمثثثثثثثثثثثثثثال الثثثثثثثثثثثثثثذيً حل  ،)ال ويثثثثثثثثثثثثثثد:رات 1

 .189،ؿ1(،ض1984العالظل،
 .199،ؿ1( اهظش َزٍ اإلاىابقة في:اإلافذس هفع ،ض0
روت:داس العلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم ( ابثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو القاظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم الفشدوس  ،الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاَىامة:ملحمة الفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشط الكبرذ،)ب ثثثثثثثثثثثثثثثثثثث3

 .117-115(،ؿ1979للمالي ن،
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 مل  بالد أةذ "أها ظشطون اإلال  العظيم،

 كاهد أمي كاَىة عظ ى 

 وأها ال اعش  أبي

 ؼقيج أبي يح  الحالل كان

 (Azupiranuومذيىت  أصوب راهو)

 الت  ثقع على لفا  الفشات

 لقذ حملحد  أمي وولذثد  ظشا

 وولعحد  في ظلة مً البردل لحمد  ىا َا بالق ر

 ومً رم سمحد  في ال هش الزل لم يغمشوي

 (Akkiفحملد  ال هش وألزوي الى الغشا  اة ي )

 فاثبزوي الغشا  اة ي ابىا ل 

 علد  الغشا  اة ي بعحاهيا عىذٍوط

 وعىذما ةىد بعحاهيا مىححد  عؽحاس ح ها

 .(1)فالىلعد باإلالوةية أسبع و]لمع ن[ عاما"

ففثثثثثثثي أظثثثثثثثىوس   ،مثثثثثثثً   ثثثثثثثر ؼثثثثثثث  َىثثثثثثثا  ثمارثثثثثثثل ةب ثثثثثثثر  بثثثثثثث ن ألاظثثثثثثثىوسث ن 

مسلمثثثا  ظثثشطون الاةثثثذل ثثثثحبلق مىثث  أمثثث   اهثثثا كاَىثثة عظ ثثثى يمىثثثع ع هثثا ؤلاهجثثثاب،

وكثان اهثش  بلفثد مثً وليثذَا ولكثً َىثا ال يثزةش العثب .فعلد والذ  داسا عىثذما ث

وفثثثثثي الو ثثثثثد الثثثثثزل اهخؽثثثثثل ظثثثثثشطون  الفثثثثثشات َثثثثثو ال هثثثثثش الثثثثثزل سمثثثثثي إليثثثثث  الىفثثثثثالن؛

وةثثال البىلثث ن جعثثثلما  اهخؽثثل داسا  فثثثاس كثثان يغعثثل ريابثث  فثثثي ال هثثش. الغثثشا  اة ثثي،

مثثال فثثي حالثثة داسا. ،العثثلىة مثثً امثثشأ  ؤلالهثثة عؽثثحاس باليعثثبة لعثثشطون  د وكاهثث َو

فثثاإلاعشو   ،َمثال ملكثة فثي حث ن علثى ألاسيثي كاهثثد والثذ  ظثشطون مثً أظثش  ملكيثة

فقثثذ  ثثام  فثثي وادل الشافثثذيً إن ال اَىثثات مثثً َثثزٍ الذسطثثة ةثثً مثثً ألاظثثش اإلالكيثثة،

وال ذمثثثثثثة فثثثثثثي معابثثثثثثذ آلالهثثثثثثة مسلمثثثثثثا فعثثثثثثل  ،اإلالثثثثثثو  بحكثثثثثثشعغ بىثثثثثثاتهم لهثثثثثثزا اإلاىفثثثثثث 

يحثثث  اإلاثثثذعو  ايىبيثثثذواهىا  بثثثل اإلايالد(،عىثثثذ عثثث ن اب0316-0371ظثثثشطون الاةثثثذل)

                                                           
 اهظش: ( حول أظىوس  ظشطون الاةذل1

E.A Speiser, The Legend of Sargon,In:ANET,P.119 

 .045-044؛علي،ظومش،ؿ366-364البات،اإلاعحقذات الذييية،ؿ
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 بثثثثثثثل 539-555،وهابوهابيثثثثثثثذ)(1)إلاىفثثثثثثث  ال اَىثثثثثثثة العليثثثثثثثا إلاعبثثثثثثثذ ؤلالثثثثثثث  ظثثثثثثث ن فثثثثثثثي أوس 

في هفغ اإلاىف  فثي معبثذ ؤلالث  ظث ن فثي  هاهىاس،-ؼلت -اإلايالد(عىذما ع ن ابيح  بيل

ففثثثثي الو ثثثثد الثثثزل أةثثثثذت فيثثثث   ،.ومثثثع رلثثثث  َىثثثا  الثثثثحال  بثثثث ن ألاظثثثىوسث ن(0)أوس 

ـثثثثثثثثبن بعثثثثثثثثحاهيا هجثثثثثثثثذ  ،ى إن ظثثثثثثثثشطون وسذ مهىثثثثثثثثة أبيثثثثثثثث ألاظثثثثثثثثىوس  البابليثثثثثثثثة علثثثثثثثث وأ

ألاظثثثثثىوس  الفاسظثثثثثية ثقثثثثثول إن داسا سفثثثثثن مضاولثثثثثة مهىثثثثثة والثثثثثذٍ سبمثثثثثا لضيثثثثثاد  الثثثثثذوس 

ال  بولكثثً عىفثثشا ألثثش رةثثش فثثي أظثثىوس  داسا البىثولي لهثثزا اإلالثث  وإبثثشاص  ثثجاعح .

فثثثي  فوالثثذ داسا الثثزل وطثثثذٍ يعثثمي  داساب أل ،هجثثذ لثث  مسيثثثل فثثي ألاظثثىوس  البابليثثثة

َثثثثثثزا العىفثثثثثثش   ثثثثثثر موطثثثثثثود فثثثثثثي الثثثثثثىق البثثثثثثابلي، ،اإلاثثثثثثا  فهثثثثثثل إن َثثثثثثزا اإلاثثثثثثوسد مثثثثثثً  و

وإرا كثثان مقحبعثثا فمثثً  ألاظثىوس  الثثحالق الفشدوسثث   هفعثث  أم مقحثثبغ َثو ألالثثش،

البذ إن الفشدوس    ذ ا حبغ َزٍ اإلاعألة مً أظثىوس  والد  موسث ى الثواسد   أيً؟

ل مقحبعة  زٍ ألاظىوس  باـ  إر ثقثول  ،مً ألادب الشافثذيد (في العهذ القذيم)َو

" وثثثي  أظثثىوس  موسثث ى ابىثثة فشعثثثون التثث  وطثثذت موسثث ى ظثثثمح  بهثثزا الاظثثم و الثثد:

وةما يشذ ألاظثحار ألقمدث  َثو  ،.الحقيقة إن َزا الاظم مفشل (3)اهخؽلح  مً اإلاا "

 .(4)في اإلافشية مؤلظ مً مو)ما ( وظا)ابً( أل ابً اإلاا 

ثثثثثثلد َثثثثثزٍ ألاظثثثثثثىوس  ا  ثثثثثثول  ،لثثثثثثى الفشدوسثثثثث  ال وعثثثثثش  ةيثثثثثثظ ـو ولكثثثثثثً ـو

و ثثثثثثذ  ،ألاظثثثثثثاو ر والقفثثثثثثق القذيمثثثثثثة الثثثثثثى مؤلفثثثثثثات محثثثثثثألش  لثثثثثثيغ بثثثثثثا مش الغشيثثثثثث 

 :ةمثثثا َثثثو الحثثثال مثثثع الفشدوسثثث   مسثثثل ، ثثث ق مسثثثل َثثثزا ألامثثثش فثثثي مؤلفثثثات محثثثألش 

                                                           
( بتثث  دل ؼثثوه  ميذس،ـثثلوات ااهيذواها:ااهيثثذواها ظثثشطون ألاةثثذل ال اَىثثة العثثومشية الكبثثرذ 1

 .85-84(،ؿ0229أول ؼاعش  في العالم،ثشطمة:كامل طابش،)بغذاد:ميؽوسات الجمل،و 
( َذي  حياول عبذ الكشيم  ضالة،الذولة البابلية الحذيسة والذوس الحاسيخي للملث  هابوهابيثذ فثي 0

 .167(،ؿ1989 يادتها،)سظالة ماطعح ر   ر ميؽوس ،طامعة بغذاد،كلية آلاداب،
 .12: 0( لشوض3
،وحثثول معثثاوي 70(،ؿ0220د ،الاظثثشابيليلد،)القاَش :عشبية للذساظثثات واليؽثثش،( ظثثيذ ألقم4

القذيمثثة وأهثثوال لىووهثثا واَثثثم  اإلاقىعثث ن اإلافثثشي ن اهظش:أهىثثوان صةشل،مفحثثا  اللغثثة اإلافثثشية

 .92، 83(،ؿ1997إؼاساتها ومبادا اللغح ن القبىية والعبرية،)القاَش :مكحبة مذبولي،
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،وعىثذ ابثً الىثذيم فثي الفهشظثد يثشد رةثش أظثىوس  ثمثثوص (1) فثق ألثظ ليلثة وليلثة

 .(0)ةولكً مذمجة مع أظىوس  بعل الكىعاهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اهظش:فالثثل  هيىوسثثثا فثثي  فثثق ألثثظ ليلثثة وليلثثة-ابلي طميثثل( لقثثذ ثثثم جشثث يق ارثثش لقفثثة البثث1

عبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ الواحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي،"مً أدب الهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثضل والف اَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة عىثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثومشي ن 

،وثثثثثثثثثثثثثثثث  با ش،مقذمثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثي أدب العثثثثثثثثثثثثثثثثشاق 94-93،ؿ1972،لعثثثثثثثثثثثثثثثثىة:06والبابلي ن"ظثثثثثثثثثثثثثثثثومش،م

 .186؛علي،مً ألوا  ظومش،ؿ187-186(،ؿ1973القذيم،)بغذاد:داس الحشية للىباعةن
 .188وا  ظومش،ؿاهظش:علي،مً أل (0
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 الففل السالص

 (1)القذيمة  يشانالح ويً الع اوي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( وؽثثثثثثثش َثثثثثثثزا البحثثثثثثثثص فثثثثثثثي دوسيثثثثثثثة كثثثثثثثثان الحاسيبية/دوسيثثثثثثثة الكتروهيثثثثثثثة محبففثثثثثثثثة فثثثثثثثي البحثثثثثثثثوذ 1

 .0212/لعىة:8والذساظات الحاسيبية/العذد:

www.historicalkan.co.nr 
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 جغرافيت إًران:اوال: 

ثقثثثع إيثثثشان فثثثي القعثثثم الجىثثثوبي الغشبثثثي مثثثً  ثثثاس  خظثثثيا وجعثثثذ َمثثثبتها مثثثً 

مثثبة إيثثشان ؼثثبيهة باإلاسلثثص ثقثثع بثث ن (1)الوطهثثة الىبيعيثثة وحثثذ  وبيعيثثة واحثثذ  .َو

  :فم ن وبيعي ن َمامىب
ة
  ،بحثش  ثضويً ؼثماال

ة
وهثي ةثزل   ،وال لثيت العشبثي طىوبثا

  :محفثوس  بثث ن
ة
  ،وادل اهثش العثثىذ ؼثثش ا

ة
، أمثا ألاطثثضا  الؽثثش ية (0)ووادل دطلثة  شبثثا

، وجؽثث ل إيثثشان حلقثثة (3)مثثً َثثزٍ الهمثثبة فحؤلثثظ إ لي ثث  أفغاوعثثحان وبلوطعثثحان

ثثثثثثل بثثثثثث ن خظثثثثثثيا الوظثثثثثثىى ا بمسابثثثثثثة طعثثثثثثش إلثثثثثثى خظثثثثثثيا وخظثثثثثثيا الغشبيثثثثثثة، ةمثثثثثثا إاهثثثثثث ،الـو

، وث ثثثثثاد ث ثثثثثون محاوثثثثثة مثثثثثً كثثثثثل طهاتهثثثثثا بالعالظثثثثثل (4)الفثثثثثغشذ رثثثثثم إلثثثثثى  ثثثثثاس  أوسبثثثثثا

 ثقثثثثثع طبثثثثثال ةثثثثثثيالن ،الجبليثثثثثة
ة
وماصهثثثثثذسان اإلاواصيثثثثثة لؽثثثثثواوئ بحثثثثثش  ثثثثثثضويً  ،فؽثثثثثماال

 طبثثثال أسميييثثثا ،الجىوبيثثثة اإلاخعلعثثثلة هحثثثو طبثثثال َىثثثذكوػ
ة
وطبثثثال  ،ويحثثثذَا  شبثثثا

 طبثال لشاظثان واهثش أالهثذوط  ،سيةوالببحيا ،وةشدظحان ،أرسبيجان
ة
ويحثذَا ؼثش ا

 .(5)ومً الجىوب يحذَا الجبال اإلاواصية للبحش العشبي

جؽثث ل طبثثثال لشاظثثثان وامحثثثذادَا لشاظثثان وبلوطعثثثحان الحثثثذ الجغشافثثثي  

اإلاحفثثلة بىثثوسوط الفاـثثل الغشبثثي  سوطگصاوجؽثث ل ظلعثثلة طبثثال  ،لهمثثبة إيثثشان

ى الثش م مثً كثون إيثشان محاوثة مثً طميثع ب ن إيشان وب ن بالد وادل الشافثذيً. وعلث

طهاتهثثا بعالظثثل طبليثثة محفاوثثثة الاسثفثثال، لكثثً َثثزٍ الحثثواطض الجغشافيثثة للهمثثبة 

وألافثثثثشاد، ةمثثثثا أاهثثثثا  ،والقبابثثثثل ،لثثثثم جؽثثثث ل حثثثثواطض وبيعيثثثثة أمثثثثام اهحقثثثثال الؽثثثثعوب

ثحمثثثثمً مجموعثثثثة مثثثثً اإلامثثثثشات وبعمثثثثها رو ؼثثثثهش  ثاسيبيثثثثة ةبوابثثثثة خظثثثثيا، جعثثثثمن 

وبثثثثثثث ن اإلاىثثثثثثثثاوج اتجثثثثثثثاوس  ممثثثثثثثا وسا  العالظثثثثثثثثل  ،دالثثثثثثثثل الهمثثثثثثثبةباالثفثثثثثثثاالت بثثثثثثث ن 
                                                           

العاظثثثثثثثاهية لثثثثثثثالل القثثثثثثثشه ن ال ثثثثثثثامغ والعثثثثثثثادط -( ظثثثثثثثالم أحمثثثثثثثذ محثثثثثثثل، العال ثثثثثثثات العشبيثثثثثثثة1

 .00(،ؿ1981طامعة بغذاد، كلية آلاداب،   ،للميالد،)سظالة ماطعح ر   ر ميؽوس 
2)R. Ghirshman, Iran,(London,1954),p.21;Sir Percy Sykes, History Of Persia,(New 

York,1958),Vol,1,p.1. 
مىبعثثثثثثثثثثثثثثثة ده ثثثثثثثثثثثثثثثثوس  )بغثثثثثثثثثثثثثثثذاد:،وثثثثثثثثثثثثثثث  الهاؼثثثثثثثثثثثثثثث  ، الحثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ والحمثثثثثثثثثثثثثثثاس  فثثثثثثثثثثثثثثثي ألاصمىثثثثثثثثثثثثثثثة الغابش  (3

شان القذيم،)بغثثثثثذاد: مىبعثثثثثة طامعثثثثثة ؛وثثثثث  بثثثثثا ش والثثثثثشون، ثثثثثثاسيخ إيثثثثث076(،ؿ1937الحذيسثثثثثة،

 .15(،ؿ1982بغذاد،
4) Ghirshman,Iran,p.21 

 .076الهاؼ  ، الحاسيخ والحماس ،ؿ (5
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.يوطثثثذ فثثثي بثثثالد إيثثثشان مجموعثثثة مثثثً العالظثثثل الجبليثثثة التثثث  ثشثفثثثع حثثثول (1)الجبليثثثة

 وأَم َزٍ العالظل هي: (0)صحشا  ةبرذ هي )دؼت  لوه(

 

 روش:گ.صلضلت جبال زا1

هي الخعمية العامة للعلعلة الجبليثة التث  ثىففثل عثً سوط گصاجعمية 

وجعثثثثش  َثثثثزٍ العلعثثثثلة بعثثثثذ  معثثثثميات، فهثثثث  جعثثثثش  بجبثثثثال ةشدظثثثثحان  ،وسوطوثثثث

وأ عثثام ألثثشذ جعثثش  باظثثم ببحيثثاسل، وجعثثثش   ،وبعثثن أ عثثامها جعثث ى لوسظثثحان

ؼثمالي سوط گصا.وي ثون اثجثاٍ ظلعثلة طبثال (3)َزٍ العلعلة بث )العلعلة الغشبية(

 602 شبثثثثثثي إلثثثثثثى طىثثثثثثثوبي ؼثثثثثثشلي، ووثثثثثثول العلعثثثثثثثلة )
ة
 ( 102وعشلثثثثثثها ) ،( مثثثثثثيال

ة
 ،مثثثثثثثيال

ويبتر هثثثثا عثثثثذ  أوديثثثثة وولهثثثثا يتثثثثراو  بثثثث ن  ،(5572( و)3082ويتثثثثراو  اسثفاعهثثثثا بثثثث ن )

(32-62 
ة
،10-6وعشلثثثثثها بثثثثث ن ) ،( مثثثثثيال

ة
. (4)ؼثثثثثاَقة الاسثفثثثثثال سوطگصاوطبثثثثثال  ( مثثثثثيال

رسال هحثثثثو وادل الشافثثثثذيً باثجثثثثاٍ  سوطگصاويحجثثثث  مثثثثً العلعثثثثلة الوظثثثثىى لجبثثثثال 

يعيثثثثة وثاسيبيثثثة مثثثثؤرش  علثثثى اهثثثثش طبثثثال حمثثثثشيً ألامثثثش الثثثثزل ؼثثث ل هقىثثثثة لثثثغي وب

دطلثثثثثة طعلثثثثث  يقتثثثثثرب مثثثثثً الفثثثثثشات عىثثثثثذ بغثثثثثذاد، ار ثفثثثثثبن اإلاعثثثثثافة بثثثثث ن ال هثثثثثشيً ال 

هقىثثثثثثثة سوط گصا. لقثثثثثثثذ ؼثثثثثثث لد ظلعثثثثثثلة طبثثثثثثثال (5)( ميثثثثثثل05-02ثحجثثثثثثاوص أة ثثثثثثثر مثثثثثثثً )

. وثمسثثثثل (6)وبثثثث ن مىىقثثثثة  ثثثثضويً وظثثثثهول عثثثثيالم ،الاسثبثثثثاه بثثثث ن أسميييثثثثة وألاهالثثثثول 

وبثثثثثثثثث ن وادل  ،يثثثثثثثثثة الفاـثثثثثثثثثلة بثثثثثثثثث ن َمثثثثثثثثثبة إيثثثثثثثثثشانالحثثثثثثثثثذود الجغشافسوط گصاطبثثثثثثثثثال 

                                                           
)بغذاد: ،( ظثثامي ظثثعيذ ألاحمثثذ وسلثثا طثثواد الهاؼثث  ، ثثثاسيخ الؽثثشق القثثذيم: إيثثشان وألاهالثثول 1

 .8-7مىبعة طامعة بغذاد، بال ت(،ؿ
غذاد: ؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشةة الحجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاس  والىباعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ( بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ش، مقذمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسات،)ب0

 .373،ؿ0(،ض1956اتحذود ،
؛ألاحمثثثثثثثثثثذ والهاؼثثثثثثثثثث  ، ثثثثثثثثثثثاسيخ الؽثثثثثثثثثثشق 373،ؿ0بثثثثثثثثثثا ش، مقذمثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثاسات،ض (3

 .8القذيم،ؿ
4) Ghirshman,Iran,P.21; 

 .8ألاحمذ والهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ
5) Ghirshman,Iran,P.21; 

 .16با ش والشون، ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ
 .9( ألاحمذ والهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ6
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. وثثشثبي بثثالد وادل الشافثذيً بثبالد إيثثشان عثً وشيثج ممثثشات طبليثة مثثً (1)الشافثذيً

ة ثثثچثوالسثثاوي فثثي حلبثث ،ويقثثع أول ثلثث  اإلامثثشات فثثي سايثثات  ثثشب ساوهثثذوص سوط، گصاطبثثال 

 ،والسالثثثص فثثثي لثثثاهق ن. وثثثثؤدل ممثثثشات سايثثثات ،إلثثثى الجىثثثوب الؽثثثشلي مثثثً العثثثليماهية

وأرسبيجثان. أمثا وشيثج لثاهق ن فئهث  يحجث  هحثثو  ةإلثى ظثواحل بح ثر  أوسميثثثة چوحلبثث

ثو يعث ر بمحثارا    إلى الهمبة ؤلايشاهية. ورمة ممش سابثع َو
ة
وال مذان ـو ةشميؽاٍ َو

مً مذيىثة الثذيش )ثلثول العقثش  ثشب بثذس ( لحفثل إلثى مذيىثة ظوظثة سوط گصاطبال 

ثقثوم بح ثر  )وان( وهثي سوط گصال .وفثي أ  ث ى ؼثمال ظلعثلة طبثا(0)عاـمة عثيالم

مىىقثثة أ ثثوام ألاوساسثثثو التثث  ثمحثثذ اليثثوم فثثي ؼثثشق ثشةيثثا، حيثثص ثفثثش  بعثثن ألااهثثاس 

وفثثثي ؼثثثشق ظلعثثثلة  .ـثثثوب الؽثثثمال مياَهثثثا فثثثي َثثثزٍ البح ثثثر سوط گصااإلاىحثثثذس  مثثثً 

التث  ثحلقثى بثذوسَا اإلايثاٍ اإلاىحثذس  ـثوب الؽثشق  ةثقع بح ثر  أوسميثسوط گصاطبال 

و لثثثثثثة  ،بالمثثثثثيج ةطىثثثثثوب أوسميثثثثثسوط عىثثثثثذ گصا. وثألثثثثثز طبثثثثثال طسو گصامثثثثثً طبثثثثثال 

 ،طفثثثان علثثثى الحثثثذود العشا يثثثة ؤلايشاهيثثثة -الاسثفثثثال حتثثثى ثحالءثثث ى عىثثثذ هقىثثثة بثثثذس 

 .(3)حيص ثبذأ بعذَا ظهول ظوظياهة الؽه ر 

 

 .صلضلت جبال البورز:2

ويبلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثغ اسثفاعهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  ،ثقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي الجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثض  الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثمالي مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثً إيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشان

ويثشد اظثمها  ،ألاحيثان باظثم العلعثلة الؽثمالية ،وجعش  في أ لث (4)( ذم19222)

.ويحثثثثثالم َثثثثثزٍ العلعثثثثثلة بحثثثثثش  ثثثثثضويً فثثثثثي (5)فثثثثثي اإلافثثثثثادس آلاؼثثثثثوسية باظثثثثثم ديماوهثثثثثذ

،وإن محثثارا  َثثزٍ العلعثثة لبحثثش  ثثضويً طعلحثث  يحفثثش بيىثث  (6)ظثثواحل  الجىوبيثثة

                                                           
 .8ؿ اإلافذس هفع ، (1
( فالثثثثل عبثثثثذ الواحثثثثذ علثثثثي، "ـثثثثشال العثثثثومشي ن وألاةثثثثذي ن مثثثثع ألا ثثثثوام الؽثثثثش ية والؽثثثثمالية 0

-ق.م"،بحثثثثثثثثثثص لثثثثثثثثثمً ةحثثثثثثثثثاب الفثثثثثثثثثشال العشالثثثثثثثثثثي0222-0522اتجثثثثثثثثثاوس  لثثثثثثثثثبالد وادل الشافثثثثثثثثثذيً 

 .07-06،ؿ(1983 الفاسس  ،)بغذاد: داس الحشية للىباعة،
 .9اإلافذس هفع ،ؿ (3

4) Ghirshman,Iran,P.22. 
 .16با ش والشون، ثاسيخ ايشان القذيم،ؿ (5
 .374،ؿ0با ش، مقذمة في ثاسيخ الحماسات،ض (6
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وبثثث ن العثثثاحل مىىقثثثة ظثثثاحلية جعثثثذ مثثثً أؼثثثهش اإلاىثثثاوج ال فثثثبة فثثثي إيثثثشان. وثمحثثثذ 

 لححثثثارل أرسبيجثثثان الثثزل ثقثثثع داللثثث  بح ثثثر  أوسميثثثالعلعثثلة ا
ة
. أمثثثا (1)ةلجبليثثثة  شبثثثا

وهثي طبثال  ليلثة الاسثفثال  ،الامحذاد الؽشلي لجبال البوسص فيعش  بجبثال لشاظثان

ظثثثثثثهلة العبثثثثثثوس. والعلعثثثثثثلة بجاهبيهثثثثثثا الغشبثثثثثثي والؽثثثثثثشلي جعثثثثثثذ مثثثثثثً مشاةثثثثثثض الاظثثثثثثحقشاس 

طبال َىذكوػ الزل يقع الكسيفة. وإلى الجىوب مً العلعلة الؽش ية يقع هىاق 

فثثثثثثثي لثثثثثثثم ها إ ليمثثثثثثثا أفغاوعثثثثثثثحان وبلوطعثثثثثثثحان، وظلعثثثثثثثلة طبثثثثثثثال َىثثثثثثثذكوػ وعثثثثثثثش ، 

 ،مشثفعثثة، وفيهثثا ممثثشات ثثثثشبي ثشةعثثحان الفثثيىية بأواظثثي بظثثثيا مثثً طهثثة وإيثثثشان

ةزل  جعذ  ،وعبر طبال َىذكوػ يمش وشيج الحشيش الؽه ر .والهىذ مً طهة راهية

وشق مواـالت طيذ  في هىاق َىذكوػ مثا بث ن وديان ألااهاس الت  ثبترق اإلاىىقة 

 ،وليبر في كابلعحان ،إيشان وكابلعحان. لزل  أـبحد ممشات بوالن في بلوطعحان

وظثثثابي عبثثثوس  ،ومجموعثثثة ممثثثشات ألثثثشذ فثثثي هىثثثاق َىثثثذكوػ فثثثي ح ثثثز أفغاوعثثثحان

ةمثثثثثا سبىثثثثثد مثثثثثً هاحيثثثثثة ألثثثثثثشذ  ،والفثثثثثث ن ،وأواظثثثثثي خظثثثثثيا ،سبيعثثثثثية ـثثثثثوب الهىثثثثثذ

 .(0) شبي خظيااإلاىاوج اإلازكوس  في 

 

 .صلضلت جبال مكران:3

يثثثثؤدل إلثثثثى مىىقثثثثة  :وثمثثثثم ممثثثثشيً ألاول  ،هثثثي العلعثثثثلة الجىوبيثثثثة مثثثثً طبثثثثال إيثثثثشان

 .(3)يقود إلى بلوطعحان :والساوي ،بىذس عباط عىذ لليت عمان

 

 عً العالظل الجبلية العالية يوطذ في َمبة إيثشان هثول خلثش مثً 
ة
فمال

. وأبثثثشص َثثثزٍ الصثثثحاسل هثثثي صثثثحشا  دؼثثثت  الحمثثثاسعغ اإلاحمسلثثثة بالصثثثحاسذ الكبثثثرذ 

 وكاهثثثثثثثدوثقثثثثثثثع َثثثثثثثزٍ الصثثثثثثثحاسل فثثثثثثثي مشةثثثثثثثض الهمثثثثثثثبة. ، وطىوبهثثثثثثثا دؼثثثثثثثت  لثثثثثثثوه ،كثثثثثثثافش

مجموعة العالظل الجبلية ألاهفة الزةش هثي التث  ثحثيي بالهمثبة التث  ثمثم َثزٍ 

الصثثثثثحاسل القاحلثثثثثة الؽثثثثثذيذ  الحىثثثثثش  فثثثثثي دسطثثثثثات حشاستهثثثثثا، ولثثثثثزل  فهثثثثث  بمسابثثثثثة 

  ،َمثثبة إيثثشانحثثواطض وبيعيثثة بثث ن طواهثث  
ة
وجعثثذ مثثً أؼثثذ صثثحاسل العثثالم طفافثثا

                                                           
 .10ألاحمذ والهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (1
 .13-10اإلافذس هفع ،ؿ (0

3) Ghirshman, Iran,P.23. 
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 مثً صثحاسل خظثيا الوظثىى مسثل
ة
صثحشا   :وملوحة حتى عذَا بعمهم أؼثذ طفافثا

وبالحثثالي يحعثثثزس علثثى ؤلاوعثثثان  ،كثثوبي. وثىعثثثذم فثثي َثثثزٍ الصثثحاسل كثثثل مالمثثن الحيثثثا 

ثثا. وظثثميد َثثزٍ الصثثحاسل فثثي اإلافثثثادس العشبيثثة البلذاهيثثة فيمثثا بعثثذ باظثثثم  اطحياَص

 .(1)ٍ يضدمفاص 

إن َثثثثزٍ البيئثثثثة الفثثثثعبة طعلثثثثد ؤلاوعثثثثان مثثثثً القثثثثذم يعثثثثحووً اإلاىثثثثاوج 

ومثثً أبثثشص مىثثاوج اظثثخيىان ؤلاوعثثان فثثي  .والواحثثات ،والوديثثان ال فثثبة ،العثثهلية

الوا عة فثي الجثض  الجىثوبي الغشبثي مثً سوط گصاإيشان هي العهول الجىوبية لجبال 

يثثثثثا بثثثثثبالد عثثثثثيالم. وثبلثثثثثثغ وهثثثثثي مىىقثثثثثة ظوظثثثثثة أو ؼوؼثثثثثة التثثثثث  عشفثثثثثد ثاسيب ،إيثثثثثشان

ةثثثثثثثم، وععثثثثثثثذ مثثثثثثثً الىاحيثثثثثثثة الجغشافيثثثثثثثثة 040222معثثثثثثثاحة العثثثثثثثهل العيالمثثثثثثثي حثثثثثثثوالي 

 لعهل وادل الشافذيً ألاظفل
ة
 .(0)والحماسية امحذادا

 رالرثثثثة 
ة
يبتثثثثرق العثثثثهل العيالمثثثثي مثثثثً الؽثثثثمال إلثثثثى الجىثثثثوب وبفثثثثوس  محواصيثثثثة ثقشيبثثثثا

()الثالصوسد( الثزل Uqnu) الكشلة الزل عش  في اإلافثادس اإلاعثماسية باظثم :أاهاس هي

 بىقثثاو  مياَثث  وعثثزوبتها، رثثم اهثثش )الثثذص(
ة
اسون(،وعش  َثثزا ثثثگثواهثثش )الثث ،اؼثثتهش  ثثذيما

الظثيما اإلافثادس العشبيثة باظثم ألاحثواص أو  ،اإلاو ع في اإلافادس اإلاحألش  لحثاسيخ إيثشان

 .(3)لوصظحان

إن مىىقثثثثثثة ظوظثثثثثثة فثثثثثثثي ةس ثثثثثثر مثثثثثثً لفابفثثثثثثثها ومىالهثثثثثثا لخؽثثثثثثب  القعثثثثثثثم 

د وادل الشافثثذيً، إر يثثشثبي بهثثا مثثً لثثالل اإلاعثثىحات اإلاابيثثة )اَثثواس الجىثثوبي لثثبال 

 لححثثثثثارل اهثثثثثش دطلثثثثثة فثثثثثي بعثثثثثن أ عثثثثثام  عىثثثثثذ محافظثثثثثة 
ة
الحثثثثثويض ( التثثثثث  ثمحثثثثثذ  شبثثثثثا

 
ة
وهثثثثثي  ،حيثثثثثص جعثثثثثحىيع أدوثثثثثى وظثثثثثابي الىقثثثثثل الؽثثثثثاةعة فثثثثثي اإلاىىقثثثثثة ،ميعثثثثثان حاليثثثثثا

                                                           
1) Ghirshman, Iran,P.23-24; 

؛ألاحمثثثثثذ والهاؼثثثثث  ، ثثثثثثاسيخ الؽثثثثثشق 375،ؿ0مقذمثثثثثة فثثثثثي ثثثثثثاسيخ الحمثثثثثاسات القذيمثثثثثة،ض،  شبثثثثثا

؛ حىثثثثثان عبثثثثثذ العثثثثثحاس الحثثثثثذي  ، 17؛بثثثثثا ش والثثثثثشون، ثثثثثثاسيخ ايثثثثثشان القثثثثثذيم،ؿ14القثثثثثذيم،ؿ

 .04(،ؿ1987 دساظات في الحاسيخ العاظاوي،)البفش : مىبعة طامعة البفش ،
2) V. Gordon Childe, New Light Of the Most Ancient East, (London,1935), P.250. 

؛علثثثثثي، ـثثثثثشال العثثثثثومشي ن وألاةثثثثثذي ن مثثثثثع ألا ثثثثثوام 17بثثثثثا ش والثثثثثشون، ثثثثثثاسيخ ايثثثثثشان القثثثثثذيم،ؿ

 .17الؽش ية والؽمالية،ؿ
؛ الحثثثثثثثذي  ، 09علثثثثثثي، ـثثثثثثثشال العثثثثثثثومشي ن وألاةثثثثثثثذي ن مثثثثثثع ألا ثثثثثثثوام الؽثثثثثثثش ية والؽثثثثثثثمالية،ؿ (3)

 .04دساظات في الحاسيخ العاظاوي،ؿ
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سلثثية بثث ن اإلاؽثثاحيظ الاهحقثثال مثثً م ثثان إلثثى خلثثش بحشيثثة كاملثثة. ةمثثا أن الؽثثقة ألا 

وبث ن ظثثهول ألاحثثواص )عثيالم( ثمثثىن الحشيثثة الحامثة لالثفثثاالت بثث ن  ،مىىقثة البفثثش 

الجثثثثاهب ن. وثىثثثثل ظثثثثهول ألاحثثثثواص علثثثثى ألا عثثثثام الؽثثثثمالية الؽثثثثش ية لثثثثشأط ال لثثثثيت 

الثثثثزل يقثثثثذم مثثثثً أواظثثثثي َثثثثزٍ العثثثثهول إلثثثثى معثثثثافة ثثثثثاسون گالثثثثثالعشبثثثثي، ويفثثثثل اهثثثثش 

اليثثوم فثثي ؼثثي العثثشب طىثثوب البفثثش  حيثثص يفثث   ، شيبثثة مثثً سأط ال لثثيت العشبثثي

 ،. ومثثثً اإلاثثثذن اإلاهمثثثة التثثث  اؼثثثتهشت فثثثي ثثثثاسيخ إيثثثشان مذيىثثثة ظوظثثثة(1)بمعثثثافة  ليلثثثة

 ،(Persisَثثثثثثو ؤلا لثثثثثثيم الثثثثثثزل عثثثثثثش  عىثثثثثثذ ةحثثثثثثاب ؤلا شيثثثثثثج باظثثثثثثم )و  ،وإ لثثثثثثيم فثثثثثثاسط

( مؽثثثثثثثثحقة مثثثثثثثثً ال لمثثثثثثثثة اليوهاهيثثثثثثثثة Persiaوععحقثثثثثثثثذ أظثثثثثثثثحار )لثثثثثثثثي ظثثثثثثثثترهت( أن كلمثثثثثثثثة )

(Persis)(0)إال أن ر.( لثثثثثثثثث    ثثثثثثثثثر صثثثثثثثثثحين فقثثثثثثثثثثذ وسدت كلمثثثثثثثثثةParsua فثثثثثثثثثي اإلافثثثثثثثثثثادس )

.
ة
 آلاؼوسية  بل اإلافادس ؤلا شيقية بحذود لمعة  شون ةما ظ رذ الحقا

يؽثثثثش  إ لثثثثيم فثثثثاسط علثثثثى ظثثثثاحل ال لثثثثيت العشبثثثثي، وعغلثثثث  علثثثثى ؤلا لثثثثيم 

وثمىع حشيثة  ،وم ها ظلعلة ثحارل ظاحل ال ليت العشبي ،وبيعة اإلاىىقة الجبلية

اإلاواـثثثثالت البحشيثثثثة وبثثثث ن دالليثثثثة إ لثثثثيم فثثثثاسط إال مثثثثً لثثثثالل  الاهحقثثثثال بثثثث ن وثثثثشق 

بىثثذس عبثثاط الثثزل يقثثع  :زغثثشات وبيعيثثة  امثثد عىثثذَا مشاةثثض مثثواوئ سبيعثثية أَمهثثا

 .وآلالثثثش بوؼثثثهش ويقثثثع عىثثثذ ألا عثثثام الؽثثثمالية لل لثثثيت العشبثثثي ،عىثثثذ ممثثثيج َشمثثثض

ش؛ واـثثثىب ،وبشظثثثيبولغ ،اد ثثثثگوؼثثثهذ ؤلا لثثثيم عثثثذ  مثثثذن مهمثثثة  ذيمثثثة م هثثثا: بثثثضس 

وؤلا لثثيم بفثثثوس   .وبىثثذس عبثثاط ،وبوؼثثهش ،وأـثثفهان ،وةشمثثان ،وحذيسثثة م هثثا: يثثضد

 
ة
 .(3)عامة  ليل ألامىاس ؼذيذ الحشاس  وعبيا

إن أبثثشص العثثواسك الىبيعيثثة فثثي إ لثثيم فثثاسط هثثي بح ثثر  ببحي ثثان الكب ثثر  

َثثا اإلاثثثالي  (4)وما،
ة
 .وثبريثثثض ؼثثثمالها ،مذيىثثة َمثثثذان :.ومثثثً اإلاثثثذن اإلاهمثثة فثثثي إيثثثشان أيمثثثا

ورةثشت فثي اإلافثادس ؤلا شيقيثة  ،محاهثا فثي الكحابثات الالميييثةگومذيىة َمذان هثي ٌ

                                                           
 .11-12الهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿألاحمذ و  (1
لثثثثثثي ظثثثثثثترهت، بلثثثثثثذان ال الفثثثثثثة الؽثثثثثثش ية، ثشطمثثثثثثة: بؽثثثثثث ر فشوعثثثثثثيغ وكثثثثثثوسةيغ عواد،)بغثثثثثثذاد:  (0

 .083(،ؿ1954 مؤظعة الشظالة،
 .11ألاحمذ والهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (3
 .05الحذي  ، دساظات في الحاسيخ العاظاوي،ؿ (4
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.وإ لثثثيم (1)وظثثثميد فثثثي اإلافثثثادس العشبيثثثة َمثثثذان مثثثً لثثثمً إ لثثثيم الجبثثثال ،أةبحاهثثثا

َمثثثثثثذان َثثثثثثو عاـثثثثثثمة دولثثثثثثة ميثثثثثثذيا التثثثثثث   امثثثثثثد فثثثثثثي إيثثثثثثشان فثثثثثثي القثثثثثثشن العثثثثثثابع  بثثثثثثل 

ثو أ ثثل مثثً إ لثيم فثثاسط فثثي  ،ن.أمثثا ؼثشق إ لثثيم فثثاسط فيثأجي إ لثثيم ةشمثثا(0)اإلاثيالد َو

  ،ال فوبة
ة
ولو وع  على صحشا  إيشان الكبرذ، الا  ،ورل  ل لٍو مً ألااهاس ثقشيبا

ان أؼهش الظواَش الىبيعية هي َمبة إيشان العالية الوا عثة فثي وظثي إيثشان التث  

وفثثثي َثثثزٍ اإلافثثثاص   ،وهثثثي صثثثحشا  مقفثثثش  متراميثثثة ألاوثثثشا  ،ث ثثثون الصثثثحشا  الكبثثثرذ 

وجغىثثثثثثثثثي ألامثثثثثثثثثال  س عثثثثثثثثثة واظثثثثثثثثثعة مثثثثثثثثثً ظثثثثثثثثثىحها  ،الواحثثثثثثثثثات القليلثثثثثثثثثةثوطثثثثثثثثثذ بعثثثثثثثثثن 

ويشثقثثثثثثي  ،. أمثثثثثثا إ لثثثثثثيم مكثثثثثثشان فهثثثثثثو يحثثثثثثالم الهىثثثثثثذ مثثثثثثً الجهثثثثثثة الؽثثثثثثش ية(3)اتحثثثثثثذب

. (4)اإلاشثفعثثات اإلاؽثثشفة علثثى وادل ألاهثثذط الثثزل يعثث ى  عثثم مىثث  اليثثوم ذجعثثحان

البثثوسص ومثثً ألا ثثاليم اإلاهمثثة التثث  اظثثحوو ها ؤلاوعثثان ؤلا لثثيم الثثزل يقثثع بثث ن طبثثال 

وععثثثذ مثثثً ألفثثث  مىثثثاوج إيثثثشان. وفثثثي ؼثثثمالي وهثثثشان الحذيسثثثة ثقثثثع  ،وبحثثثش  ثثثضويً

 عثثً رلثث  يوطثثذ عثثذد ةب ثثر مثثً اإلاثثذن الحاسيبيثثة التثث  (5)مذيىثثة مثثشو القذيمثثة
ة
.فمثثال

 ،والثثثشل  ،ووهثثثشان ، ثثثضويً : امثثثد علثثثى العثثثفو  الجبليثثثة فثثثي ألاساضثثث   العثثثهلية م هثثثا

شا  . (6)والبثوسص سوطگصاىاس اإلاخعا ىة إلى حيص جعحمذ في حياتها على مياٍ ألام ،َو

. أمثثا أرسبيجثثان ؤلايشاهيثثة فحقثثع عىثثذ اهايثثة امحثثذاد طبثثال البثثوسص الغشبيثثة، (6)والبثثوسص

ولفثثثثوبة  ،ل راتهثثثثا الضساعيثثثثة :حيثثثثص جؽثثثثهذ اإلاىىقثثثثة ةسافثثثثة ظثثثث اهية عاليثثثثة بعثثثثب 

اإلاالحثثثثة. ويخثثثثين َثثثثزا ؤلا لثثثثيم حشيثثثثة  ةوثقثثثثع فثثثثي َثثثثزا ؤلا لثثثثيم بح ثثثثر  أوسميثثثث ،أسالثثثثيها

                                                           
؛ 9؛ألاحمثثذ والهاؼثث  ، ثثثاسيخ الؽثثشق القثثذيم،ؿ009ؽثثش ية،ؿلثثي ظثثترهت، بلثثذان ال الفثثة ال (1

 .04الحذي  ، دساظات في الحاسيخ العاظاوي،ؿ
سوبثثثثشت فيفثثثثش، "ؤلامبراووسيثثثثات ألاولثثثثى فثثثثي أفشيقيثثثثا وخظثثثثيا، ثشطمثثثثة: مفثثثثىفى   ألام ثثثثر، بحثثثثص  (0

 .92،ؿ1لمً ةحاب موظوعة ثاسيخ العالم،)القاَش : مكحبة ال همة اإلافشية، بال ت(،ض
 05الحذي  ، دساظات في الحاسيخ العاظاوي،ؿ (3
 .06-05اإلافذس هفع ،ؿ (4
ثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ ايثثثثثثثثثثثثثثثشان  ؛بثثثثثثثثثثثثثثثا ش والثثثثثثثثثثثثثثشون،375،ؿ0بثثثثثثثثثثثثثثا ش، مقذمثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثثثثاسات،ض (5

 .10؛ألاحمذ والهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ17القذيم،ؿ
 .15ألاحمذ والهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (6
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وعثً  ،وثحفل بأرسبيجان عً وشيج الؽثمال بأسميييثة ،فة الاثجاَاتالحشةة في كا

 .(1)وشيج الغشب مً لالل مىىقة أسلشوم ببالد ألاهالول 

 مىثثامل بثثاسد ؼثثحا ة 
ة
  ،مىثثامل إيثثشان عمومثثا

ة
مثثع وطثثود بعثثن اإلاىثثاوج  ،وحثثاس طثثا  ـثثيفا

حيثثثثثص ث ثثثثثون ةميثثثثثة ألامىثثثثثاس  ،اإلامىثثثثثش  عىثثثثثذ ظثثثثثواحل بحثثثثثش  ثثثثثضويً وطبثثثثثال البثثثثثوسص

بيىمثا ثحمحثع ظثواحل  ،وطيثذ  الحوصعثع علثى مثذاس العثىة ،ا ىة  ضيثش العىوية العث

ها أحياهثثثا لهبثثثوب إيثثثشان القشيبثثثة مثثثً ال لثثثيت العشبثثثي بمىالهثثثا الحثثثاس الشوثثث  وجعشلثثث

وبعب  مىامل إيشان اإلاخعم بقلثة ألامىثاس أـثبن الىبثات الىبياثي  ،الشيا  اإلاوظمية

 فثثثي اهخؽثثاٍس
ة
ةمثثثا  ،ظثثثحان ولوسظثثحانومثثثع رلثث  رمثثثة بعثثن الغابثثثات فثثي ةشد ،محثثذودا

وفثاسط الؽثمالية، حيثص  ،وةشدظحان ،ثوطذ ةس ر مً اإلاشاعي الجبلية في أرسبيجان

ا مً هول ألا جاس الىفيمة الكسيفة مسل البلوه والذسداس  .(0)ث ون أ جاَس

 

: التركيبت 
ً
 في إًران. الضكانيتثانيا

 ان  ثثثذ لقثثثذ عثثثاػ ؤلاوعثثثان فثثثي بثثثالد إيثثثشان مىثثثز أ ثثثذم العفثثثوس، وكثثثان معظثثثم العثثث

الحلىوا مً أطىاط محعثذد  حتثى  ثذا مثً الفثع  ثمي ثز أـثولهم ألاولثى.   ثر أن 

 فثثثي ثضويثثثذها بمعلومثثثات ةس ثثثر   ،الحىقيبثثثات الاراسيثثثة
ة
واإلافثثثادس اإلاذوهثثثة أظثثثهمد ةس ثثثرا

 ً أبشص ألا وام الت  ظكىد إيشان:وم ،عً ؤلاوعان الزل اظحووً إيشان

 

 .املضخوطنون ألاوائل: 1

اإلاعثثثثثحووىون ألاوابثثثثثل علثثثثثى أولئثثثثث  اتجموعثثثثثة مثثثثثً يمكثثثثثً إوثثثثثالق جعثثثثثمية 

البؽثثش الثثزل اظثثحووىوا إيثثشان مثثً أ ثثذم الفتثثرات فثثي ثاسيبهثثا مىثثز العفثثش الوجثثشل 

القثثثذيم، إر عثثثاػ إوعثثثان َثثثزا العفثثثش فثثثي اإلاالاثثثك الجبليثثثة فثثثي إيثثثشان، وكثثثان إوعثثثان 

 أعحمثثثذ فثثثي حياثثثث  علثثثى طمثثثع القثثثوت عثثثً وشيثثثج الحقثثثاه الجثثثزوس والىباثثثثات 
ة
َمجيثثثا

ي بابثثثثذا فثثثثي طبثثثثال ثثثثثگث. و ثثثثذ ع ثثثثر  وعثثثثان َثثثثزا العفثثثثش علثثثثى بقايثثثثا فثثثثي ةهثثثثظ ثىثثثثالبريثثثثة

وععود عمش ؤلاوعثان الثزل عثاػ فثي َثزا  .ببحياسل إلى الؽمال الؽشلي مً ؼوؼتر

                                                           
 .10اإلافذس هفع ،ؿ (1
 .03العاظاهية،ؿ-ال ات العشبيةمحل، الع(0)
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.ةمثثثثا ع ثثثثر علثثثثى بقايثثثثا إوعثثثثان العفثثثثش (1)( ظثثثثىة ممثثثثد1220222العفثثثثش إلثثثثى  هحثثثثو )

وةهثثثظ  ،(ةسميثثوةهثثظ ثامحامثثا ) ثثشب بح ثثر  أو  ،الوجثثشل القثثذيم فثثي ةهثثظ بهعثثحون 

 .(0)كاماسبىذ )ةهظ بيليد( اإلاؽش  على بحش  ضويً

ومفثثىوعة مثثً أسجثثاس الفثثوان  ،كاهثثد معظثثم أدوات َثثزا ؤلاوعثثان ثبثثق الفثثيذ

 .(3)والعظام

ؼهذ الؽشق ألادوى القثذيم فثي حثذود ألالثظ السثامً  بثل اإلاثيالد، الححثول 

ثثثثثثثثو اةخؽثثثثثثثثا  الضساعثثثثثثثثة وثثثثثثثثثذط ن  ،الا حفثثثثثثثادل ال ى ثثثثثثثثر فثثثثثثثثي العثثثثثثثثالم القثثثثثثثذيم إال َو

و ذ عش  َزا الححول باظم العفش الوجشل الحذيص، ويحذد ألاظحار  ،الحيوان

ظاةض إن َزا الاهقالب حذذ في اإلاىىقة الوا عة مً فلعى ن حتى ظلعلة طبال 

و ثثثذ أباهثثثد الححشيثثثات الاراسيثثثة ال ثثث    الكس ثثثر عثثثً بقايثثثا ؤلاوعثثثان الثثثزل .(4)سوطگصا

 ،،ةثثثزل  فثثثي موا ثثثع بثثثاكون (5)ظثثثيال عثثثاػ فثثثي َثثثزا العفثثثش فثثثي عثثثذ  موا ثثثع م هثثثا ثبثثثة 

.ولالل ألالظ الشبع  بل اإلايالد اصدَشت موا ع مهمة جعود (6)وثبة ةيان ،وثبة َضاس

ومثثثثثً أبثثثثثشص م ثثثثثزات َثثثثثزا  ، وعثثثثثان العفثثثثثش الوجثثثثثشل اإلاعثثثثثذوي، والظثثثثثيما فثثثثثي ظوظثثثثثة

                                                           
بثثثثثثثا ش والثثثثثثثشون، ثثثثثثثثاسيخ ايثثثثثثثشان ؛079،ؿ0بثثثثثثثا ش، مقذمثثثثثثثة فثثثثثثثي ثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثاسات القذيمثثثثثثثة،ض (1

ثثاسيخ الؽثشق القذيم،)بغذاد:مىبعثة  طمثال سؼثيذ أحمثذ،و ؛ظامي ظعيذ ألاحمذ 01القذيم،ؿ

 ؛أهظش ةزل :362(،ؿ1988 الحعليم العالي،

E. Sundeland, "Early Man In Iran", In, CHI, Vol,I,PP.395ff. 
 .42-39ألاحمذ والهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (0
 .379،ؿ0با ش، مقذمة في ثاسيخ الحماسات،ض (3)
)بغثثثثذاد: داس الكحثثثث  للىباعثثثثة  (َثثثثاسل ظثثثثاةض، عظمثثثثة بابثثثثل، ثشطمثثثثة: عثثثثامش ظثثثثليمان إبثثثثشاَيم،4

دوثثثثثى، ؛أهظثثثثش ةثثثثزل : َ ثثثثرل فشاهكفثثثثوست، فجثثثثش الحمثثثثاس  فثثثثي الؽثثثثشق ألا 06(،ؿ1979واليؽثثثثش،

 .40-41،ؿ(بال.ت ثشطمة: ميبابيل لوسل،)ب روت :ميؽوسات داس مكحبة الحيا ،
 عً مو ع ظيال  وبقاياٍ أهظش: (5

Ghirshman, Iran,PP.28-35. 
 عفثثثثثثوس مثثثثثثا  بثثثثثثل الحاسيخ،)بغثثثثثثذاد: مىبعثثثثثثة طامعثثثثثثة بغثثثثثثذاد، ثقثثثثثثي الثثثثثثذبا  ووليثثثثثثذ الجثثثثثثادس، (6

 .183-182(،ؿ1983
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العفثثثثثثثش الحثثثثثثثأر رات الواجثثثثثثثحة العشا يثثثثثثثة علثثثثثثثى إيثثثثثثثشان فثثثثثثثثثي عفثثثثثثثثثش العبيثثثثثثثثثذ، وعفثثثثثثثش 

 الوسكا ، وعفش ط
ة
 .(1)مذ  هفش وأـبن صحم الحماس  العشا ية واجحا

 

 .العيالميون:2

ظ   العيالميون مً  بل الباحس ن بهزا الاظم وعبة إلى بالدَم اإلاعما  

ثو امحثذاد لعثهول  ،بالد عيالم الوا عثة فثي العثهول الجىوبيثة الؽثش ية مثً إيثشان َو

دس العثثثومشية اظثثثم .واولثثثج علثثثى بثثثالد عثثثيالم فثثثي اإلافثثثا(0)العثثثشاق الىمويثثثة الجىوبيثثثة

(NIM الثثثزل يعدثثثث ): وظثثث   فثثثثي اإلافثثثثادس الاةذيثثثثة باظثثثثم  ،الىجثثثثذ أو ألاسك اإلاشثفعثثثثة

(Elamtuا())يالمحثثو،  
ة
 يبحلثثثظ ثمامثثثا

ة
فثثثي حثثث ن أولثثثج العيالميثثثون علثثى أهفعثثثهم اظثثثما

 ،(Ḫa-pir-tiلثثثثثابشجي ) :عثثثثثً رلثثثثث ، إر رةثثثثثش فثثثثثي اإلافثثثثثادس اإلاعثثثثثماسية العيالميثثثثثة بهيئثثثثثة

، فثثي (3)(Ḫa-tam-ti( فحفثثبن لاثثثامت  )Tamىى بهيئثثة )ويجثثوص  ثثشا   العالمثثة الوظثث

.أمثثثثا اإلافثثثثادس الفاسظثثثثية اإلاحثثثثألش  ف ثثثثرد (4)يثثثثشد الاظثثثثم فثثثثي الحثثثثوسا  بهيئثثثثة عثثثثيالمحثثثث ن 

 ،أو لثثثثثثثثثوصل ،ومىثثثثثثثث  ال لمثثثثثثثثثة العشبيثثثثثثثثة لثثثثثثثثوص  ،(Huvaja( أو)Uvajaؤلا لثثثثثثثثيم بهيئثثثثثثثثة )

ـثمح  في حث ن رةشثث  اإلافثادس الكالظثيكية باظثم عا إ ليم لوصظحان. :وحويض  أل

 .(5)ظوظياهة

 مؤةثثثذ  عثثثً أـثثثل العيالميثثث ن وطثثثل مثثثا يمكثثثً  ولثثث  بهثثثزا 
ة
ال وعثثثش  أمثثثوسا

ولعثثثل أـثثثلهم مثثثً اإلاىىقثثثة  ،الاوسبيثثثة-الفثثثذد أاهثثثم لثثثم ي وهثثثوا مثثثً ألا ثثثوام الهىذيثثثة

وهثثي مىىقثثة ثحثثالم ظثثهول عثثيالم فثثي الؽثثمال الؽثثشلي  ،سوطگالجبليثثة مثثً طبثثال صا

 .(6)وةزل  في ظهول وادل الشافذيً
                                                           

 .48عظمة بابل،ؿ ظاةض، (1
 .51ذ والهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿألاحم (0
؛بثثثثثثثثثثثثثثثا ش والثثثثثثثثثثثثثثشون، ثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ ايثثثثثثثثثثثثثثثشان 382،ؿ0بثثثثثثثثثثثثثثا ش، مقذمثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثثثثاسات،ض (3

؛ والثث  حبيثث  مثثىعم الؽثثمشل، 51؛ألاحمثثذ والهاؼثث  ، ثثثاسيخ الؽثثشق القثثذيم،ؿ05القثذيم،ؿ

الولثثثثع العياسثثثث   فثثثثي الؽثثثثشق ألادوثثثثى القثثثثذيم بثثثث ن القثثثثشه ن العثثثثادط عؽثثثثش والحثثثثادل عؽثثثثش  بثثثثل 

 .067،ؿ(1996 كلية آلاداب، طامعة بغذاد، يالد،)سظالة دةحوساٍ   ر ميؽوس ،اإلا
 .00:12 ث ويً، (4
 .382،ؿ0با ش، مقذمة في ثاسيخ الحماسات،ض (5
 .06با ش والشون، ثاسيخ ايشان القذيم،ؿ(6)
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عيالميثثثثثون فثثثثثي اإلافثثثثثادس العشا يثثثثثة القذيمثثثثثة مىثثثثثز عفثثثثثش فجثثثثثش العثثثثثالالت فثثثثثي رةثثثثثش ال

ق.م( فثي  539-607وحتى عهذ الذولة البابلية الحذيسة ) ،إرباثات اإلالو  العومشية

 .(1)ق.م595هفوؿ اإلال  هبولزهفش الساوي عىذما َاطمهما عام 

 

 وجيون:گـ.اللولوبو وال3

 ،سوطگصاووىة فثثثثي طبثثثثال (مثثثثً ألا ثثثثوام الجبليثثثثة اإلاعثثثثحLulubuاللولوبثثثثو)

رثثثثم إلثثثثى َمثثثثذان  ،ويححثثثثل إ لثثثثيم اللولوبثثثثو الىشيثثثثج اإلاثثثثؤدل مثثثثً بغثثثثذاد إلثثثثى ةشميؽثثثثاٍ

ثثثثثثثثثثثثثثل اللولوبثثثثثثثثثثثثثثو فثثثثثثثثثثثثثثي ثحشكثثثثثثثثثثثثثثاتهم إلثثثثثثثثثثثثثثى ظثثثثثثثثثثثثثثهل ؼثثثثثثثثثثثثثثهشصوس  ثثثثثثثثثثثثثثثشب  ووهثثثثثثثثثثثثثثشان. و ثثثثثثثثثثثثثثذ ـو

إر َثاطمهم ظشطثثون  ،.ووعثش  عً  ذم العال ات مع َؤال  اللولوبثو(0)العليماهية

-0029)ثثثثثو ل حفيثثثثذٍ اإلالثثث  هثثثثشام ظثثثث ن ، ةثثثثثما بثثثثل اإلاثثثيالد( 0316-0371)ألاةثثثذل

وأ ثثام مىحوثثثة ةب ثثر  هححثثد علثثى  ،واهحفثثش علثثيهم ،فثثي أسالثثيهم  بثثل اإلاثثيالد( 0155

.ووعثثثثثش  مثثثثثً إحثثثثثذذ (3)اوس گثثثثثالصثثثثث ش فثثثثثي أعثثثثثالي طبثثثثثال  ثثثثثٍش دا  عىثثثثثذ ممثثثثثش دسبىثثثثثذل 

( الثثثثثزل anu-baninniبثثثاهيىد  )-الكحابثثثات أظثثثم ملثثث  مثثثً ملثثثو  اللولوبثثثو يثثثذعى اهثثثو

وةثثثثان مثثثثً القثثثثو  بحيثثثص ثمكثثثثً  ،حثثثألش  عثثثً كوهثثث  ظثثثوه الثثثبالدثحثثثذرد أظثثثىوس  م

مثً أن يقيثم معلة هفش باظم ،   ر أن حقيقة ةحابة ثل  اإلاعلة باللثغة الاةذيثة 

 .(4)يثؤةذ اهخؽاس ثأريثش الحماس  الاةذية حتى ب ن أعذا ها

ال وعثثثثثثثثش  الكس ثثثثثثثثر عثثثثثثثثً اللولوبثثثثثثثثو بعثثثثثثثثذ فتثثثثثثثثر  الحكثثثثثثثثم ألاةثثثثثثثثذل إال بعثثثثثثثثن 

َثثثثثثاطم   بثثثثثثل اإلاثثثثثثيالد( 1123-1106)عثثثثثثش  أن هبثثثثثثو لثثثثثثز هفثثثثثثش ألاول إر و ،ؤلاؼثثثثثثاسات

                                                           
 بغثثثثذاد: داس الحشيثثثثثة للىباعثثثثة، ق.م،) 560-624حيثثثثا  إبثثثثثشاَيم  ، هبولزهفثثثثش السثثثثثاوي  (1

 .43(،ؿ1983
2) Ghirshman, Iran,P.53; 

طثثثثثثوسض سو، العثثثثثثشاق القثثثثثثذيم، ثشطمثثثثثثة: حعثثثثثث ن علثثثثثثوان حعثثثثثث ن، مشاطعثثثثثثة فالثثثثثثل عبثثثثثثذ الواحثثثثثثذ 

 .149ؿ،(1984 علي،)بغذاد: داس الحشية للىباعة،
؛ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاةض،عظمة 386،ؿ0( با ش،مقذمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسات القذيمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة،ض3

م اللولوبثو أهظثش: سيييث  ظث ن   ثوا–،وحثول حثشب هثشام 014؛سو،العثشاق القثذيم،ؿ72بابل،ؿ

البات، اإلاعحقذات الذييية في بالد وادل الشافذيً: مبحاسات مً الىفوؿ البابلية، ثشطمة: ألاب 

 .376-367(،ؿ 1988ألب ر أبوها ووليذ الجادس،)بغذاد:مىبعة الحعليم العالي 
 .72ظاةض، عظمة بابل،ؿ (4
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 بثثل  1074-1325)ه ثثراسل -.ويببرهثثا اإلالثث  ادد(1) بابثثل اللولوبثثو فثثي مىىقثثة  ثثٍش دا 

-892)هيىوسثثثا السثثاوي-.ةمثثا ألبرهثثا ثثثوكلت (0)ألاول بأهثث  دحثثش طمثثول اللولوبثثو اإلاثثيالد(

 .(3)بأه  َاطم موا عهم  بل اإلايالد( 884

ثمشةثضوا مثً و  ،( فقذ ظكىثوا طىثوب مواوثثً اللولوبثوGutiن)وثيثو گثأما ال

وثيثثون گالثثرةثثش و ،(4)شوطگثمىاوج َمذان وما طاوسَثا مثثً اإلاىاوثثج وظثثي طبثثال صا

مثثثثً لثثثثمً اللثثثثزيً وثيثثثثثون گالثثثثث. وكثثثثان (5)فثثثثي اإلافثثثثادس اإلاعثثثثماسية إلثثثثى طاهثثثث  اللولوبثثثثو

م هثثثشام ظثثث ن فثثثي  جومثثث  الؽثثثه ر علثثثى اللولوبثثثو هيثثثاس ؤلامبراووسيثثثثة .وععثثثثود اا(6)دحثثثَش

.ولثثثثثثالل العثثثثثثهذ آلاؼثثثثثوسل (7)ق.م إلثثثثثى  جمثثثثاتهم العىيفثثثثثة0032الاةذيثثثثة فثثثثثثي حثثثثثثذود 

 ثثثذ َاطثثثم   بثثل اإلاثثيالد( 1328-1319)أيلثثي –ديثثً  -الوظثثيي وعثثثش  مثثً اإلالثث  أس  

ه ثثثثراسل ألاول أرىثثثثثا  عمليثثثثثاث  الععثثثثكشية لثثثثثذ -،ةمثثثثا َثثثثاطمهم اإلاثثثثثل  ادد(8)مثثثثواو هم

مثثثثثثثثً   بثثثثثثثثل اإلاثثثثثثثثيالد( 1045-1074)كثثثثثثثثً اإلالثثثثثثثث  ؼلمىفثثثثثثثثش ألاول .و ثثثثثثثثثذ ثم(9)اللولوبثثثثثثثثو

هيىوسثثثا ألاول باظثثم –وثيثثون فثثي مثثذوهات ثثثوكلت گ.ويثثشد ال(12)وثيثث نگثإلمثثال بثثالد الثث

                                                           
 .123اإلافذس هفع ،ؿ (1)
 اهظش:(Lulumîه راسل الاول بفيغة)-وسد اظم اللولوبو في هق ادد (0

ARAB,Vol,1,No.73; 

 ..74ظاةض، عظمة بابل،ؿاهظش ةزل : 
 .06ؿ،(1988 ظامي ظعيذ ألاحمذ، ظم راميغ،)بغذاد: داس الؽؤون السقافية العامة، (3)
 .014-013سو، العشاق القذيم،ؿ (4

5)Ghirshman,Iran,p.53. 
 .386،ؿ0،ضبا ش، مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة (6
فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوصل سؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيذ، هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشام ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ن،)بغذاد: داس الحشيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ؛71ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاةض، عظمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة بابثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل،ؿ (7

 .126-125(،ؿ1992للىباعة،
ظثثثثثثثثثثثثثاةض،  ثثثثثثثثثثثثثو  خؼثثثثثثثثثثثثثوس،ثشطمة: عثثثثثثثثثثثثثامش ظثثثثثثثثثثثثثليمان،)بغذاد:مىبعة اتجمثثثثثثثثثثثثثع العل ثثثثثثثثثثثثث  َثثثثثثثثثثثثثاسل  (8)

 .73ؿ،(1999العشالي،
9) ARAB,Vol,1,No.73; 

 .74اإلافذس هفع ،ؿ
10) ARAB,Vol,1No.125; 

 .353لقذيم،ؿسو، العشاق ا
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(Uqumeniوإهثثثثثثث  ثمكثثثثثثثً مثثثثثثثً إلمثثثثثثثاعهم )(1)، سعثثثثثثثؾ-ةمثثثثثثثا َثثثثثثثاطمهم اإلالثثثثثثث  خؼثثثثثثثوس-

ه ثثثراسل السثثثثاوي بأهثثث  ألمثثثثع -،ويببرهثثثا اإلالثثثث  ادد(0) بثثثل اإلاثثثثيالد( 1116-1133)أي ثثث  

 .(3)وثي ن لعلىح گثلا

 

 .الكاعيون:4

ييح ثثثثثث  ال اؼثثثثثثيون إلثثثثثثى مجموعثثثثثثة ألا ثثثثثثوام التثثثثثث  عشفثثثثثثد فثثثثثثي الحثثثثثثاسيخ باظثثثثثثم 

ثثثلي فيمثثثا وسا  القو ثثثاص  ،ألاوسبيثثثة-ألا ثثثوام الهىذيثثثة الثثثزيً َثثثاطشوا مثثثً مثثثوو هم ألـا

م مىثثثثثز (4)هحثثثثو مىىقثثثثة الؽثثثثثشق ألادوثثثثى القثثثثذيم   نمحجهثثثث .و ثثثثذ بثثثثثذأت بثثثثوادس لىثثثثَش

ا بالمثبي(5)يالدالقشن السامً عؽش  بل اإلا  ،.أما كلمة كاؼيون فال وعثش  مفثذَس

وسبمثثا أن جعثثمية َثثزٍ اتجموعثثة بهثثزا الاظثثم محثثأجي مثثً ال لمثثة البابليثثة  ،بالمثثبي

وسبمثا ث ثون َثزٍ ال لمثة مثألور  مثً  ،والت  جعدث  البثأط والقثو  (،Kaššu)وؽكاؼ

 .(6)أظم إلههم القومي الزل يعش  بىفغ الاظم

الجثثثثض  ألاوظثثثثي مثثثثً ظلعثثثثلة طبثثثثال اظثثثثحووً ال اؼثثثثيون بثثثثادا ألامثثثثش فثثثثي 

 باظثثثثثثثم )لوسظثثثثثثحان( الوا ثثثثثثع طىثثثثثثوب َمثثثثثثذان. وكثثثثثثثان گثثثثثثصا
ة
شوط الثثثثثثزل يعثثثثثثش  حثثثثثثذيسا

واللولوبيثثثون. وال همحلثثث  معلومثثثات  ،وثيثثثون گثيجثثثاوسَم مثثثً طهثثثة الؽثثثمال أ ثثثوام الثثث

  ثثر أاهثثم لثثم يقومثثوا بثثذوس فاعثثل فثثي مىثثاوج الؽثثشق  ،ةس ثثر  عثثً ثىظثثيمهم العياسثث  

امً عؽش  بل اإلايالد. و ذ ألزوا يضحفون بالحذسيت ألادوى حتى مىحفظ القشن الس

هحثثثو العثثثشاق ظثثثالك ن وشيثثثج وادل دطلثثثة. ويبثثثذو أن لححثثثشةهم باثجثثثاٍ العثثثشاق هثثثاثت 

 فثثثثثثي الفثثثثثثشات  .علثثثثثثيهم ،واللولوبثثثثثثو ي،وجگثثثثثثعثثثثثثً لثثثثثثغي أ ثثثثثثوام ال
ة
و ثثثثثثذ اظثثثثثثحقشوا أل ثثثثثثرا

                                                           
( كثثثثثوصاد   أحمثثثثثذ، ثثثثثثوكلت  هيىوسثثثثثثا: مىجضاثثثثثث  فثثثثثي لثثثثثو  الكحابثثثثثات اإلاعثثثثثماسية اإلايؽثثثثثوس  و  ثثثثثر 1

-103(،ؿ1990 كليثثثثة آلاداب، اإلايؽوس ،)سظثثثثالة ماطعثثثثح ر   ثثثثر ميؽثثثثوس ، طامعثثثثة بغثثثثذاد،

 .80-81 و  خؼوس،ؿ ؛ظاةض،104
 .124ظاةض، عظمة بابل،ؿ (0
 .127ظاةض،  و  خؼوس،ؿ (3
؛ظثثثثيحون لويثثثثذ، خرثثثثاس بثثثثالد 92ظثثثثاةض عظمثثثثة بابثثثثل،ؿ؛114، الحثثثثاسيخ والحمثثثثاس ،ؿالهاؼثثثث   (4

 .187-186(،ؿ1982الشافذيً، ثشطمة: ظامي ظعيذ ألاحمذ،)بغذاد: داس الشؼيذ لليؽش،
 .330سو، العشاق القذيم،ؿ (5)
 .155( الؽمشل، الولع العياس   في الؽشق الادوى القذيم،ؿ6
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ألاوظثثي عىثثذ مىىقثثة عاهثثة. و ثثذ حثثاولوا أول مثثش   ثثضو أسك بثثالد الشافثثذيً فثثي عهثثذ 

 .(1)مل  بابل، إال أن محاولتهم فؽلد  بل اإلايالد( 1648-1686)ايلوها-ظمعو

ثمكثثثثً ال اؼثثثثيون مثثثثً ثأظثثثثيغ ظثثثثاللة حاةمثثثثة فثثثثي وادل الشافثثثثذيً فثثثثي أعقثثثثاب  ثثثثضو 

وعشفثد ظثاللتهم الحاةمثة باظثم  ،ق.م واو ثحابهم م هثا 1595الحيشي ن لبابل عام 

ن ظثثثثاةى ن فثثثثي اإلاىثثثثاوج .و ثثثثذ بقثثثثي  عثثثثم مثثثثً َثثثثؤال  ال اؼثثثثيو (0)ظثثثثاللة بابثثثثل السالسثثثثة

إر يببرها اإلالث  هبثو لثز هفثش ألاول أهث  َثاطم مىثاوج  ،شوطگالجبلية مً طبال صا

 مذون بأةملث  باللغثة ال اؼثية(3)ال اؼي ن الجبلية
ة
 هفا
ة
بثل ثوطثذ  ،.ال همحل  حاليا

لثثثذيىا هفثثثوؿ أةذيثثثة ثححثثثول علثثثى مفثثثشدات وجعثثثاب ر كاؼثثثية. واللغثثثة ال اؼثثثية لغثثثة 

موعثة أظثيوية واظثثعة ثحفثل مثً بعيثذ باللغثة العيالميثثة. إال إلفثا ية جعثود إلثى مج

-أوسبية في مجمع آلالهة ال اء   يذل على اسثباوهم بالهىثذو-أن وطود خلهة الهىذية

وبوسياػ  ،وماسوثاػ )ماسوت( ،أوسبية(-ؼوسياػ)ظوسيا في الهىذو :مسل أوسبي ن،

  ،)سبمثثثثا هفعثثثث  بوسيثثثثاط إلثثثث  الثثثثشين الؽثثثثمالية عىثثثثذ ؤلا شيثثثثج(
ة
إلثثثثى طىثثثث  آلالهثثثثة  طىبثثثثا

 .(4)ؼوكاموها(-ؼوماليا-َاسبا-ؼيبا -ال اؼية) كاؼو

 

 .امليدًون:5

 مثثثثثثً اللغثثثثثات 
ة
يعثثثثذ اإلايثثثثثذيون أحثثثثذ اإلاوطثثثثثات العثثثث اهية التثثثثث  ثثثثثذاولد هوعثثثثثا

اطشت لمً الهجشات الواظثعة لهثزٍ القبابثل–الهىذية  ودللثوا بثالد  ،ألاوسبية، َو

مىلثثثع ألالثثثظ ألاول  بثثثل اإلاثثثيالد. وإن  أو ،إيثثثشان فثثثي اوالثثثش الالثثثظ السثثثاوي  بثثثل اإلاثثثيالد

                                                           
1) Ghirshman,Iran,P.64; 

؛ سو، العثثثثثثثثثثثثثثثثثشاق 92؛ ظثثثثثثثثثثثثثثثثثاةض، عظمثثثثثثثثثثثثثثثثثة بابثثثثثثثثثثثثثثثثثل،ؿ114لحثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ والحمثثثثثثثثثثثثثثثثثاس ،ؿالهاؼثثثثثثثثثثثثثثثثث  ، ا

فثثثثثي العفثثثثوس القذيمثثثثثة،) بغثثثثذاد: داس الؽثثثثثؤون السقافيثثثثثة  ؛  ـثثثثثب ي عبثثثثذ هللا،330القثثثثذيم،ؿ

 .98-97(،ؿ1992 العامة،
 حول  ضو الحيشي ن لبابل وظاللة بابل السالسة أهظش:  (0

Robert William Rogers, A History of Babylonia and Assyria(New 

York,1902),Vol,1,PP.398-424 ;  

 .91اإلافشية،ؿ-العال ات العشا ية ،عبذ هللا
 .124عظمة بابل،ؿ ظاةض، (3
 .333سو، العشاق القذيم،ؿ (4
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اإلاعلومثثثثات الثثثثواسد  عثثثثً َثثثثزٍ القبابثثثثل محفثثثثوس  فثثثثي مثثثثا رةشثثثثث  اإلاثثثثذوهات آلاؼثثثثوسية 

ثثثا َ ثثثرودوت عثثثً الذولثثثة اإلايذيثثثة وثىوساتهثثثا  بالذسطثثثة ألاولثثثى، وان ألالبثثثاس التثثث  رةَش

 عثثً اإلاعلومثثات التثث  دواهثثا لىثثا اإلالثثو  ألالميييثث ن 
ة
جعثثذ مهمثثة فثثي َثثزا اتجثثال، فمثثال

 .(1)الالحق ن للفتر  اإلايذية

م فثثي  مثثً لثثالل الذساظثثة الذ يقثثة يمكثثً ثخبثثع حثثذود اإلايثثذي ن واظثثحقشاَس

إيشان، إر ؼملد موا ع ظكىاَم بمعىاٍ الواظع ألاساض   الوا عة ؼمال اهش خساط 

ويمكثً ثقعثثيم  ،شوطگثثوطبثال البثوسص، وةمثثا ظثكىوا باثجثاٍ  ثثشب ظلعثلة طبثال صا

 بالدَم إلى رالرة أ عام وهي:

 إلى الجىوب الثى حثذ 1
ة
.ميذيا أثشوباث ن: ؼملد اإلاقاوعات الؽمالية ل هش خساط ماسا

 ،ومثثا ثحثيي بث  مثً أاهثثاس ،واهثش طغحثو ،ولثمد مىثاوج بح ثثر  أسوميثة ،طبثال الوهثذ

وةزل  حوك اهثش ظثفيذسود الثزل يقىثع طبثال البثوسص  ثشب مذيىثة سؼثد ويفث  

 ،أرسبيجثثثثثثثان :كثثثثثثثل بثثثثثثثالدوبهثثثثثثثزا اححثثثثثثثوذ َثثثثثثثزا القعثثثثثثثم مثثثثثثثً ميثثثثثثثذيا  ،فثثثثثثثي بحثثثثثثثش  ثثثثثثثضويً

 وةشدظحان الحالية.

.ميثثثثثثذيا الفثثثثثثغشذ: وؼثثثثثثملد بعثثثثثثن اإلاىثثثثثثاوج اإلاحموطثثثثثثة التثثثثثث  ثقثثثثثثع بثثثثثث ن ظلعثثثثثثلح ن 0

طبليح ن اثفلحا بجبال البوسص الت  ثمحذ مً الجىوب هحثو بحثش  ثضويً فثي الؽثمال 

 وأعلى طبل في َزٍ اإلاىىقة َو ديماوهذ.

علح ن مً الجبثال ثبثذأ بجبثل سود .ميذيا باسثياةيىا: وهي اإلاىىقة الوا عة ب ن ظل3

ويمش بهما اهش صود  وكاهد ثحذ َزٍ اإلاىىقثة  ،شوطگوثلحقيان في ال هاية بجبال صا

 بالد أوساسثو في الغشب مع أسميييا في و د محألش
ة
 .(0) ذيما

ثلوا إلثى حثذود   عً رلث  فقثذ اظثحمش اإلايثذيون فثي اهثذفاعهم، إر ـو
ة
فمال

 .(3)أن العيالميون ثمكىوا مً ـذَم أـفهان على مؽاس  بالد عيالم   ر

                                                           
1) Richard N. Frye, Iran, (London ,1954),P.33; 

ابع الؽثثثثثثثثثثشق ألادوثثثثثثثثثثى القثثثثثثثثثثذيم،)القاَش : الهيئثثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثثة لؽثثثثثثثثثثؤون اإلاىثثثثثثثثثث عبثثثثثثثثثثذ العضيثثثثثثثثثثض ـثثثثثثثثثثالي،

؛ألاحمثثثذ والهاؼثثث  ، 37؛ بثثثا ش والثثثشون، ثثثثاسيخ ايثثثشان القثثثذيم،ؿ552،ؿ1ض (1967ألام ريثثثة،

 .364؛ألاحمذ وأحمذ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ81ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ
 .365-364ألاحمذ وأحمذ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (0
 .38با ش والشون، ثاسيخ ايشان القذيم،ؿ (3
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أول إؼثثثثثثاس  ثاسيبيثثثثثثة مهمثثثثثثة عثثثثثثً القبابثثثثثثل اإلايذيثثثثثثة طا ثىثثثثثثا مثثثثثثً ال ثثثثثثجالت 

ق.م 1122 ثثثثام ظثثثثىة  الاول  ار يؽثثثث ر ألاظثثثثحار أبثثثثو مغلثثثثي بثثثثأن ثجالثبلثثثثضس  ،آلاؼثثثثثوسية

. وفثثثثي القثثثشن الحاظثثثثع  بثثثل اإلاثثثثيالد، رةثثثش اإلايثثثثذيون (1)بمهاطمثثثة اإلايثثثثذي ن وإلمثثثاعهم

إر رةش القبابثل اإلايذيثة  ،ق.م( على إيشان 804-858السالثثثثص ) أرىا  حملة ؼلمىفش

ووعثثثثحيحت مثثثثً حملثثثثة  ،ق.م 836فثثثثي العثثثثىة الشابعثثثثة والعؽثثثثشيً مثثثثً حكمثثثث  أل عثثثثام 

 ،  ثر معثحقش  ،ؼلمىفش السالص أن القبابل اإلايذيثة كاهثد مثا ثثضال فثي وثوس البثذاو 

ذوهات آلاؼثثوسية جعثيؾ فثي مىىقثة َمثثذان الحاليثة، و ثذ رةثشت َثثزٍ القبابثل فثي اإلاث

(.ويجثثثثثث  أن وعثثثثثثش  لثثثثثثالل ؤلاؼثثثثثثاسات الثثثثثثواسد  عثثثثثث هم أن الخعثثثثثثمية Madaiبفثثثثثثيغة )

(Madai،ال جعد  في كثل ألاحثوال أظثم را مثذلول  ثومي فثي اإلاثذوهات آلاؼثوسية )  إهمثا

جعثثمية طغشافيثثة ثثثذل علثثى ثشةثثض َثثؤال  فثثي طثثض  مثثً إيثثشان. ويبثثذو أن َثثذ  حملثثة 

أطل إظهاس  و  الذولة آلاؼوسية مً طهثة ، ؼلمىفش السالص على اإلايذي ن َو مً 

ولو ثثول مثثواوً اإلايثثذي ن علثثى الىشيثثج القثثذيم الثثزل يجلثث  مثثً لاللثث  الثثالصوسد مثثً 

 .(0)أفغاوعحان إلى بالد الشافذيً

ق.م(  812- 803ادد ال ثثثثامغ)-هقثثثثشأ مثثثثً ألبثثثثاس اإلالثثثث  آلاؼثثثثوسل ؼم ثثثث  

فثثي مىىقثثة ثقثثع  ويثثزةش أهثث  دحثثش صعثثيم إيشاوثثي ،عثثً  جثثوم  ثثام بثث  علثثى طهثثات إيثثشان

ويثزةش أهثث  اظثثحمش فثثي  ،مثً  ثثشاٍ اتحفثثىة 1022مثثع  ةإلثى الؽثثمال مثثً بح ثر  أسوميثث

 مىثث 
ة
وإاهثثم اعحفثثموا بجبثثل فثثي  ،ثقذمثث  فثثذلل مىىقثثة اإلايثثذي ن الثثزيً َشبثثوا لوفثثا

ثثث  الجبثثثل ألابثثثين ودلثثثل مثثثذيىتهم ظثثثاةبحيىا، ويمكثثثً  ،مىىقثثثتهم أظثثثماٍ فثثثي هفـو

ادد -. وبعثثثثثثثثذ وفثثثثثثثثثا  ؼم ثثثثثثثث  (3)ق.م 802ثحذيثثثثثثثثذ ثثثثثثثثثاسيخ َثثثثثثثثزٍ الحملثثثثثثثثة بحثثثثثثثثذود عثثثثثثثثام 
                                                           

في أبو مغلي، إيشا1  .84(،ؿ1985 البفش : مىبعة طامعة البفش ،)ن دساظة عامة،(   ـو
2) ARAB, Vol,1 ,No.581; Ghirshman, Iran,P.90; Sykes, History Of Persia, 

Vol,l,P.117;Clemnt Huart, Ancient Persia & Iranian Civilization, 

(London,1972),P.25; Alessandr O.Bausani, The Persians, (London, 1971), 

P.13;A.T.Olmstead,History Of Persian Empire(Chicago,1948),P.22; 

؛ظثثثثثاةض  ثثثثثو  37؛بثثثثثا ش والثثثثثشون، ثثثثثثاسيخ ايثثثثثشان القثثثثثذيم،ؿ117 عظمثثثثثة بابثثثثثل، ؿ ظثثثثثاةض،

 .116خؼوس،ؿ
3)ARAB,Vol,1,No.720;Ghrishman,Iran,P.90;Sykes, History Of 

Persia,Vol,1,P.17;Huart, Ancient Persia,P.27;  
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 783-812ه ثثثثراسل السالثثثثص)-ال ثثثثامغ ثثثثثولى العثثثثشػ أبىثثثث  ادد
ة
( ق.م و ثثثثذ كثثثثان  اـثثثثشا

ثثثثثاية عليثثثثث  إلاثثثثثذ  لمثثثثثغ ظثثثثثىوات .و ثثثثثذ ؼثثثثثهذ عهثثثثثذ (1)فحولثثثثثد أمثثثثث  ؼثثثثثموسامات الـو

اية بعن الحمالت الععكشية على اإلايذي ن، إر وعش  أن الجيوػ آلاؼثوسية  الـو

ثثثة ثشبثثثع ـثثث   علثثثى العثثثشػ ثمكىثثثد مثثثً دحثثثش طيثثثوػ ميثثثذل ي بثثثذو إهثثث  اظثثثحغل فـش

ووـثثثثثثثثثثثثثثثثثثاية امثثثثثثثثثثثثثثثثثثشأ  عليثثثثثثثثثثثثثثثثثث  فثثثثثثثثثثثثثثثثثثالتر وا الحثثثثثثثثثثثثثثثثثثذود آلاؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثوسية ولكثثثثثثثثثثثثثثثثثث هم سدوا علثثثثثثثثثثثثثثثثثثى 

ه ثثراسل السالثثص عثثً  يثثام ألال ثثر بعثثذ  حمثثالت -.ووعثثش  مثثً حوليثثات ادد(0)أعقثثابهم

.وفثثي هثثق يثثزةش (3)ق.م787-792-795-821ععثثكشية علثثى اإلايثثذي ن لثثالل ألاعثثوام 

 .(4)يافي  إه  ألمع بالد ميذ

 ،ه راسل السالص-أـاب الذولة آلاؼوسية بعن الشكود في أعقاب وفا  ادد

وبشصت دولة أوساسثو الت  ألزت جعمل على طزب الضعما  ؤلايشاهي ن إلى طاه ها لذ 

ثثثثثثثثثول ثجالثبلثثثثثثثثثضس السالثثثثثثثثثص)(5)آلاؼثثثثثثثثثوسي ن ق.م(لحكثثثثثثثثثم الذولثثثثثثثثثة  707-745.ولكثثثثثثثثثً ـو

و ذ ثمكً مً ثحىثيم  ،آلاؼوسيةبذاية الححول العال   في العياد   كانآلاؼوسية 

لثثثثثثضس علثثثثثثى دوسط السثثثثثثاوي أعقثثثثثث  رلثثثثثث ،  جثثثثثثوم ثجالثبأوساسثثثثثثثو فثثثثثثي عهثثثثثثذ ملكهثثثثثثا ظثثثثثثاس 

ثثثثثثولهم إلثثثثثثى َثثثثثثزٍ  ثثثثثثلد إلثثثثثثى ؼثثثثثثهشصوس، وإن ـو اإلايثثثثثثذي ن التثثثثثث  كاهثثثثثثد ثحشكثثثثثثاتهم  ثثثثثثذ ـو

واظثحمشوا بمثواصا   ،اإلاىىقة معىاٍ أاهم ظاسوا على وول المفة الغشبية ل هثش ديثالى

ليثثثثثثثات اإلالثثثثثثث  ثجالثبلثثثثثثثضس السالثثثثثثثص، أظثثثثثثثما  بعثثثثثثثن ألامثثثثثثثشا  . وثثثثثثثثزةش حو  اهثثثثثثثش ظثثثثثثثشوان

ؤلايشاهيثثثثون الثثثثزيً اـثثثثىذم بهثثثثم وجعثثثثشك الغىثثثثابم الكس ثثثثر  التثثثث  حملهثثثثا مثثثث هم، و ثثثثذ 

ثثثثثل طبثثثثثل بيكدثثثثث  )ديماوهثثثثثذ  ثثثثثشب   فثثثثثي عمثثثثثج إيثثثثثشان حتثثثثثى ـو
ة
جغلغثثثثثل ثجالثبلثثثثثضس بعيثثثثثذا

                                                                                                                         

؛ألاحمثثثثثثثثثثثثثثثثذ والهاؼثثثثثثثثثثثثثثثث  ، ثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الؽثثثثثثثثثثثثثثثثشق  38ش والثثثثثثثثثثثثثثثثشون، ثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ ايثثثثثثثثثثثثثثثثشان القثثثثثثثثثثثثثثثثذيم،ؿبثثثثثثثثثثثثثثثثا 

؛ظثثامي ظثثعيذ ألاحمثثذ، "الفثثشال لثثالل ألالثثظ ألاول 68؛ألاحمذ،ظثثم راميغ،ؿ80القثثذيم،ؿ

الفاسسث  ،)بغذاد: داس الحشيثة –(ق.م"، بحص لمً ةحاب الفشال العشالي 331-933 بل اإلايالد )

 .60(،ؿ1983 للىباعة،
ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسات القذيمة)بغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذاد: داس الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثؤون السقافيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة  با ش،مقذمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي (1

 .527،ؿ1(،ض1986العامة،
 .63-60ألاحمذ،الفشال،ؿ (0
 .199ألاحمذ،ظم راميغ،ؿ (3

4) ARAB,Vol,1,No.739. 
 .60ألاحمذ،الفشال،ؿ (5
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 ورةش عذد مً اإلاذن والقثالل التث  و عثد فثي ،وحذود صحشا  اإلالي الكبرذ  ،وهشان(

 بمح  كاهد م ها مذيىة ؼثيل ا التث   ثذ ث ثون مو ثع ظثيال  الحاليثة  ثشب وهثشان. 

 ةيثثثثان الحاليثثثثة( واإلاعشوفثثثثة بالعثثثثهول ةمثثثثا رةثثثثشت حولياثثثثث  بثثثثالد الىيؽثثثثال )مىىقثثثثة 

الىيعثثية إلثثى الجىثثوب مثثً وشيثثج َمثثذان. و ثثذ عمثثل ثجالثبلثثضس علثثى جعم ثثر اإلاىثثاوج 

 أظهثشت الحىقيبثات فثي  مثثة  ،التث  دمشتهثا اإلاعثاس  وثىظيمهثثا فثي وحثذات إداسيثة
ة
وفعثثال

 650222وألبرها إه  طل  في حملح  َثزٍ  ،مو ع ةيان بقايا  فش خؼوسل محفً

ألثثثثظ أظثثثث ر ميثثثثذل أظثثثثك هم  ثثثثشب اهثثثثش ديثثثثالى علثثثثى وثثثثول الحثثثثذود آلاؼثثثثوسية وأظثثثثكً 

وج ثثجل الحوليثثات آلاؼثثوسية فثثي عهثثذ ثجالثبلثثضس السالثثص  .(1)بثثذلهم فثثي ميثثذيا أساميثث ن

 ،ن مثً مىىقثة باثوؼثثاس عىثذ ظثفن طبثل بيكدث  علثى الثثالصوسدعلثى حفثول آلاؼثوسي 

وإاهثثثا إحثثثذذ اإلافثثثادس اإلاهمثثثة للمعثثثادن. و ثثثذ فثثثشك ثجالثبلثثثضس السالثثثص علثثثى اإلاىثثثاوج 

ا جععة أوىان مً سجش الالصوسد  . (0)الؽش ية مً ميذيا طضية مقذاَس

ق.م(،بثثثذأت حملحثث  علثثثى مملكثثثة  700-707فثثي عهثثثذ ؼلمىفثثش ال ثثثامغ )

حمشت رثالذ ظثىوات، إر ثثم فثشك الحفثاس علثى العثامش ،   ثر أن إظشابيل الت  اظث

(ق.م رثثم ثثثم هقثل ظثث ااها هحثثو 725-700اإلاذيىثة فححثثد فثي عهثثذ ظثثشطون آلاؼثوسل)

ثثثثثو ديثثثثثاكو، (3)بثثثثثالد ميثثثثثذيا . وفثثثثثي عهثثثثثذ ظثثثثثشطون بثثثثثشص أحثثثثثذ صعمثثثثثا  القبابثثثثثل اإلايذيثثثثثة َو

كو ،و ثثثثذ َثثثثاطم ظثثثثشطون ديثثثثا(4)وععحقثثثثذ ألاظثثثثحار أبثثثثو مغلثثثثي إهثثثث  حثثثثاةم  بيلثثثثة مىثثثثال

و بيلحثثث  بعثثثذ ثحثثثالظ ألال ثثثر مثثثع دولثثثة أوساسثثثثو، ويظهثثثش أن  ثثثو  ظثثثشطون آلاؼثثثوسل 

 ،كاهد ثفضل دولة أوساسثو فذفعها إلى للج دولة حاطض  بي ها وب ن الذولثة آلاؼثوسية

وهفثثى ديثثاكو إلثثى حمثثا  فثثي ظثثوسيا، ةمثثا  ثثام  ،و ثثذ ثمكثثً ظثثشطون مثثً دحثثش اإلايثثذي ن

                                                           
1)Olmstead, History Of Persian Empire,PP.22-23;Huart, Ancient Persia,P.27; 

 .64-63؛ألاحمذ،الفشال،ؿ38فذس العابج،ؿاإلا با ش والشون
هيييثثثل ياه وفعثثث ا، "بعثثثثن القمثثثايا الا حفثثثادية فثثثثي إمبراووسيثثثة خؼثثثوس"، بحثثثثص لثثثمً ةحثثثثاب  (0

-397ؿ،(1976 ثشطمثثة: ظثثليم وثث  الحكشيت ،)بغثثذاد: داس الحشيثثة للىباعثثة، العثثشاق القثثذيم،

398. 
 .11:18 ،6:17اإلالو  الساوي، (3
 .85أبو مغلي، ايشان،ؿ (4
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ق.م 713وةثثثثزل  عثثثثام  ،ق.م714عثثثثام ظثثثثشطون بقيثثثثاد  حملثثثثة راهيثثثثة علثثثثى اإلايثثثثذي ن 

 كان بعمهم يقىً مىىقة َمذان40حيص ألمع )
ة
 .(1)( صعيما ميذيا

ثثثثثثضعم القبابثثثثثثل اإلايذيثثثثثثة بعثثثثثثذ ديثثثثثثاكو ابىثثثثث  لؽثثثثثثارشيحا الثثثثثثزل يحثثثثثثذد بعثثثثثثن 

،في ح ن يجعل ألاظحار سو ظىوات (0)(ق.م633-655الباحس ن ثاسيخ حكم  ما ب ن )

-675حار أوإلاعثثثحذ إهثثث  حكثثثم مثثثا بثثث ن ). ويثثثشذ ألاظثثث(3)ق.م 682حكمثثث  ثبثثثذأ مثثثً عثثثام 

ق.م َثثثو ألاسيثثثي،  675ق.م أو  682.ويبثثثذو أن الثثثشأل القابثثثل إهثثث  حكثثثم (4)ق.م(653

ق.م وإهثث   653إر أن اإلاعثشو  أن لؽثارشيحا  ثذ  حثل أرىثا   جومث  علثى هيىثوذ عثام 

زا يعقي فشلية حكم  عام (5)( ظىة00حكم )  ق.م.  655، َو

 بثثل اإلاثثيالد( فثثي الجهثثات ألالثثشذ  681-724إن اوؽثثغال اإلالثث  ظثثىحاسي )

مً ؤلامبراووسية طعلد الضعيم اإلايذل لؽارشيحا يعمل على إهجاص الوحذ  اإلايذيثة 

و ثذ  ظثاس لؽثارشيحا علثى  مشي ن.گثالت  لمد إلى طاه  اإلايذي ن كل مً اإلااهي ن وال

ظياظثثثثثة لثثثثثم القبابثثثثثل المثثثثثعيفة إلثثثثثى دولحثثثثث  حتثثثثثى لثثثثثم  بابثثثثثل فثثثثثاسط الثثثثثزيً كثثثثثاهوا 

 علثثثثثى كثثثثثل (6)ىثثثثثوب إيثثثثثشانيعثثثثثكىون ط
ة
،ولكثثثثثً يبثثثثثذو أن لؽثثثثثارشيحا لثثثثثم يكثثثثثً معثثثثثيىشا

 مثثثثثً معاَثثثثثذ  أظثثثثثش حثثثثثذون)
ة
 بثثثثثل  668-682القبابثثثثثل اإلايذيثثثثثة ةمثثثثثا ظيحضثثثثثي الحقثثثثثا

اإلاثثيالد( مثثع بعثثن القبابثثل اإلايذيثثة، ويظهثثش إن ؤلاداس  ألاؼثثوسية  ثثذ ثضايثثذ اَحمامهثثا 

لثثو  آلاؼثثوسي ن فثثي عهثثذ أظثثش حثثذون بثثئ ليم ميثثذيا، إر يمكثثً أن هقثثشأ فثثي ةحابثثات اإلا

.وةثثثثثزل  (7)عثثثثثً ةميثثثثثات الجضيثثثثثة مثثثثثً ألا ىثثثثثام واإلاواءثثثثث   اإلاثثثثثألور  مثثثثثً إ لثثثثثيم ميثثثثثذيا

                                                           
1)Sykes, History of Persia,Vol,1,PP.118-122; Huart, Ancient Persia,P.28. 

 .65الفشال،ؿ ألاحمذ،؛391،ؿ0با ش، مقذمة في ثاسيخ الحماسات،ض
0) Huart, Ancient Persia,P.30. 

 .17،ألاحمذ وأحمذ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ393،ؿ0با ش، مقذمة في ثاسيخ الحماسات،ض
 .436ؿسو، العشاق القذيم، (3

4) Olmstead, History Of Persian Empire,P.29. 
 .39با ش والشون، ثاسيخ ايشان القذيم،ؿ (5
 .86اإلافذس العابج،ؿ ؛أبو مغلي،65ألاحمذ،الفشال،ؿ (6
 .413ياه وفع ا، بعن القمايا الا حفادية في إمبراووسية خؼوس،ؿ (7
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. (1)شت بهثثثثثثا ال يثثثثثثول الىيعثثثثثثية فثثثثثثي ميثثثثثثذياهيحثثثثثثذرىا َ ثثثثثثرودوت عثثثثثثً القيمثثثثثثة التثثثثثث  اؼثثثثثثت

ق.م  670ويبثذون أن اإلايثثذي ن آلان ألثزوا يؽثث لون  ثثو  مثؤرش  لثثزل  هجثذٍ فثثي عثثام 

جعثثثع أمثثثشا  معظمهثثثم مثثثً اإلايثثثذي ن، وهثثثي ال  يعمثثثل علثثثى ثو يثثثع معاَثثثذات ثبعيثثثة مثثثع

ثبحلثثثظ عثثثً بعمثثثها الثثثبعن الا بأظثثثما  الح ثثثام الثثثزيً عقثثثذت معهثثثم، وكثثثان عقثثثذ 

ولثثثثثم ثفثثثثثلىا مثثثثثً َثثثثثزٍ  ،َثثثثثزٍ اإلاعاَثثثثثذات مثثثثثً أطثثثثثل ثىظثثثثثيم واليثثثثثة العهثثثثثذ آلاؼثثثثثوسل

اإلاثثثذعو  اإلايذيثثثة اإلاعاَثثثذات إال اإلاعاَثثثذ  التثثث  و عهثثثا أظثثثشحذون مثثثع حثثثاةم أسةضبثثثاهو

 .(0)(Ramataiaساماثايا)

ق.م(  ثذم اإلايثذيون اإلاعثاعذ  للمثثاهي ن  607-669فثي عهثذ أؼثوسباهيبال )

لزل  ثوطهد حملة ععكشية أؼوسية لحأديث  القبابثل  ،في ثمشدَم على بالد أؼوس 

اإلايذيثثة حيثثص أظثثفشت الحملثثة عثثً اظثثخيال  آلاؼثثوسي ن علثثى عثثذد مثثً اإلاثثذن القويثثة 

مثثثشا  اإلايثثثذي ن الثثثزيً ثمثثثشدوا وأظثثثش الجثثثيؾ آلاؼثثثوسل عثثثذد مثثثً ألا  ،فثثثي َثثثزا ؤلا لثثثيم

ق.م  يثثش أن الهجوم  653.ووعش  مً  يام لؽارشيحا بمهاطمة هيىوذ عام (3)علي 

و حثثثثثثل لؽثثثثثثارشيحا فثثثثثثي اإلاعشةثثثثثثة أعقثثثثثثثثث  رلثثثثثثثثثث   لمثثثثثثول بثثثثثثثثالد ميثثثثثثذيا  ،الهجثثثثثثوم فؽثثثثثثثثثثل

ق.م ثمكثً كثي  605لعيىثثثش  ألاظكسييثثثثثً هحثو مثا يضيثذ عثً عؽثشيً ظثىة . وفثي عثام 

، وكاهثثد الامبراووسيثثة (4)لؽثثارشيحا مثثً الثثحبلق مثثً الحكثثم الاظثثكي   ألعثثاس ابثثً

الاؼوسية  ذ الزت باالهحالل فثي اعقثاب وفثا  الثش ملوةهثا الا ويثا  اؼثوسباهيبال، 

ثثثل هابوبالـثثثش لعثثثشػ بابثثثل 606وفثثثي عثثثام  وبثثثذأ يعمثثثل علثثثى لثثثوك  ، بثثثل اإلاثثثيالد ـو

مثش َىثا َثو الثذوس وؼا ة لثذ الاؼثوسي ن، والثزل  همىثا مثً الا  ،حشب ثحشيش ـعبة

 بل اإلايالد َاطم هابوبالـش مذيىة اؼوس، ولكً  615اإلايذل في الحشب، ففي عام 

                                                           
ثثان عبثثذ طثوسض كوهحييثثو، الحيثثا  اليوميثة فثثي بثثالد بابثثل وأؼثوس، ث (1 شطمثثة ظثثليم وث  الحكشيتثث  وبَش

 .124ؿ،(1979 الحكشيت ،)بغذاد: داس الحشية للىباعة،
 أهظش هق َزٍ اإلاعاَذ : (0)

D.J. Wiseman, “The Vassal Traits Of Esarhaddon”, Iraq.Vol,20,part.2.1958.PP.1ff. 

  .123-121اهظش ةزل :ال الذل،الحىوسات الذاللية في بالد بابل،ؿ
ك عبثثثثثثثثثثثذ الثثثثثثثثثثثشحمً امثثثثثثثثثثث ن الثثثثثثثثثثثذوسل، اؼثثثثثثثثثثثوسباهيبال، )بغثثثثثثثثثثثذاد: داس الؽثثثثثثثثثثثؤون السقافيثثثثثثثثثثثة سيثثثثثثثثثثثا (3)

 .94(،ؿ0221العامة،
 .42با ش والشون، ثاسيخ ايشان القذيم،ؿ (4)
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ثكشيد وثحفً  الباس الحعبئة الاؼوسية افضعح  فاو ح  مع اهش دطلة الى مذيىة

واظحىال بعذ ثحالف  مع البابلي ن مثً إظثقاه الذولثة آلاؼثوسية في  لعتها اإلاىيعة. 

الذولثثثثثة اإلايذيثثثثثة فثثثثثي عهثثثثثذ كثثثثثي ألعثثثثثاس إمبراووسيثثثثثة واظثثثثثعة .و ثثثثثذت (1)ق.م 610عثثثثثام 

و ثذ دللثد فثي هثضال  ،وثبثوم خظثيا الفثغشذ  ،وبثالد أؼثوس  ،وفثاسط ،ميثذيا :فؽثملد

وثو يثثثثع معاَثثثثذ   ،ق.م 585أيثثثثاس  08مثثثثع دولثثثثة ليثثثثذيا الثثثثزل اهحهثثثثى بحثثثثذلل بابثثثثل فثثثثي 

ػ وللفثث  علثثى العثثش   بثثل اإلاثثيالد، 584.وثثثوفي كثثي ألعثثاس عثثام (0)ـثثلي بثث ن الىثثشف ن

واهحهثثى عهثثذ ألال ثثر علثثى يثثذ كثثوسػ الالميدثث  عثثام  ،ق.م( 552-584ض )گابىثث  اظثثخيا

 .(3)ق.م552

 

 . الفرش:6

الفشط مً القبابل الهىذو أوسبية الت   ذمد بثالد إيثشان فثي مىلثع ألالثظ 

ألاول  بثثثل اإلاثثثيالد. وكاهثثثد َثثثزٍ القبابثثثل  ثثثذ َثثثاطشت مثثثً موو هثثثا فثثثي طىثثثوب سوظثثثيا، 

ذ  فثثي اإلاىىقثثة الوا عثثة إلثثى الجىثثوب الغشبثثي مثثً بح ثثر  و ثثذ اظثثحقشوا فثثي بثثادا رل بثث

.ولثذذ ؤلايشاهيثون سوايثات ثقثول (4)، وإلى حذود طبثال ديماوهثذ ؼثمال وهثشانةأسومي

ثثثثلي كثثثثان بعثثثثب  ةسافثثثثة الثثثثسلج ممثثثثا طعلثثثث    ثثثثر ـثثثثالي  أن  جثثثثشتهم مثثثثً مثثثثوو هم ألـا

ثثزا الكثثالم يعدثث  أن جغ ثثر اإلاىثثامل طعلهثثم  هثثاطشون إلثثى الجىثثوب ،للعثثكً بثثد ورَ ،َو

                                                           
 ظقوه الذولة آلاؼوسية والذوس اإلايذل أهظش: الىق الزل يشول احذاذحول  (1)

A. Leo Oppenheim, ”Babylonian and Assyrian Texts”, In ANET,(Princeton,1966) 

PP.303-305. 
2) T.F.R.G. Braun, “The Greeks In The Near East“, In :CAH, (Cambridge , 

1982),Vol,III, Part,3, P.23. 
3) Olmstead, History Of Persian Empire, P.34;Sykes,History Of Persia,Vol,1,P. 131-

132. 
اد: مىبعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة الحعلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيم ( بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ش والثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشون، ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشاق القذيم،)بغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ4

؛ سلثثثثثثثثثثثا طثثثثثثثثثثثواد 45؛بثثثثثثثثثثثا ش والثثثثثثثثثثثشون، ثثثثثثثثثثثثاسيخ إيثثثثثثثثثثثشان القثثثثثثثثثثثذيم،ؿ057،ؿ1(،ض1982العثثثثثثثثثثثالي،

،لعثثىة 4ؤلايشاهيثثة القذيمثة"، مجلثثة دساظثات ألاطيال،العثثذد-ثثثاسيخ العال ثات العشا يثثة"الهاؼث  ،

؛ ألاحمثذ 364؛ألاحمثذ وأحمثذ،ثاسيخ الؽثشق القثذيم،ؿ60الفشال،ؿ ؛ألاحمذ،94،ؿ 1982

 .80سيخ الؽشق القذيم،ؿوالهاؼ  ، ثا
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َزٍ الشوايات إلى القول بأاهم عىذما أطبثروا علثى الهجثش  بعثب  ؼثذ  البثرد رَبثوا 

ولكثثثثً أعثثثثذا هم أطبثثثثروَم علثثثثى ثثثثثش  َثثثثاث ن  ،ومثثثثوسو )مثثثثشو( ،ظثثثثو ذ  )ببثثثثاسذ( :إلثثثثى

ومثثثثثثثثً بلثثثثثثثث  رَبثثثثثثثثوا إلثثثثثثثثى )هيعثثثثثثثثاية(  ،فشحلثثثثثثثثوا إلثثثثثثثثى إ لثثثثثثثثيم بالثثثثثثثثزل )بلثثثثثثثث ( ،اإلاىىقحثثثثثثثث ن

هثثثثثي َشيثثثثثو )َثثثثثشات( رثثثثثم وال ةثثثثثشت وكاهثثثثثد اإلاشاحثثثثثل ألال ثثثثثر  مثثثثثً الهجثثثثثش   ،)هيعثثثثثابوس(

 .(1))كابل(

إن أ ثثثثذم رةثثثثش للفثثثثشط فثثثثي اإلافثثثثثادس آلاؼثثثثوسية يعثثثثود للقثثثثشن الحاظثثثثع  بثثثثثل 

 844(ق.م عثثام 804-858حيثثص رةثثشوا فثثي ةحابثثات اإلالثث  ؼلمىفثثش السالثثص) ،اإلاثثيالد

.وهقثثثثشأ عثثثثً حملثثثثة أسظثثثثلد مثثثثً  بثثثثل (0)(Parsuaإر ؼثثثثاست إلثثثثى الفثثثثشط باظثثثثم ) ،ق.م

ثثثو دايثثثانق 808ؼلمىفثثثش السالثثثص عثثثام  خؼثثثوس إلثثثى أ  ثثث ى -.م بقيثثثاد  أحثثثذ  ادثثثث  َو

اـث ر )عىثثذ أعثالي اهثش الثضاب الكب ثر( ثاطم حثثذود  ،ؼثمال العثشاق حيثص  ثضا مـو َو

ق.م أسظثثثثثل  802.وفثثثثثي حثثثثثذود عثثثثثام (3)وعثثثثثاد عثثثثثً وشيثثثثثج مثثثثثذن فثثثثثاسط ،دولثثثثثة أوساسثثثثثثو

والجبثثثال التثثث   ،( ق.م حملثثثة عبثثثرت الثثثضاب الكب ثثثر812-803ادد ال ثثثامغ )-ؼم ثثث  

وألثثز الجضيثثثة  ،ظثثثماَا كثثولالس إلثثى بثثثالد هثثاب رل )طىثثوب  شبثثثي بح ثثر  وان(ثليثث  والتثث  

ادد اإلاىىقثثثثة الوا عثثثثة ؼثثثثشق وأواظثثثثي -مثثثثً اإلاثثثثاهي ن والفثثثثشط. و ثثثثذ ألمثثثثع ؼم ثثثث  

.وثببرهثثا (4)ادد-شوط، ودفثثع الفثثشط فثثي مىىقثثة اسدالن الجضيثثة إلثثى ؼم ثث  گثثطبثثال صا

 .(5)حوليات اإلال  أد ه راسل السالص أن الفشط كاهوا لالع ن ل 

م فثثثثي 822وعثثثثش  أن الفثثثثشط فثثثثي حثثثثذود عثثثثام  ق.م  ثثثثذ َثثثثاطشوا مثثثثً مشةثثثثَض

وظاسوا باثجاٍ الجىوب ثحثد لثغي ألاوساسثيث ن  ةالجىوب الغشبي مً بح ر  أسومي

 في ةشدظثحان إيثشان
ة
ومثع  جثشتهم فثئن لمثوعهم  ،وظكىوا مىىقة ظقض وهي حاليا

                                                           
 .83-80أبو مغلي، ايشان،ؿ (1

2)Ghirshman,Iran,P.90;Sykes, History of Persia,Vol,1,P.117;Bausani,The 

Persians,P.14. 

؛ألاحمثثثثثثذ وأحمثثثثثثذ، ثثثثثثثاسيخ 60؛ألاحمذ،الفثثثثثثشال،ؿ45بثثثثثثا ش والثثثثثثشون، ثثثثثثثاسيخ إيثثثثثثشان القثثثثثثذيم،ؿ

؛ألاحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ والهاؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ، ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشق 364الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشق القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذيم،ؿ

 .62؛ألاحمذ،ظم راميغ،ؿ80القذيم،ؿ
 .60ألاحمذ،ظم راميغ،ؿ (3
 .80،ؿثاسيخ الؽشق القذيم ؛ألاحمذ والهاؼ  ،67ألاحمذ،ظم راميغ،ؿ (4

5) ARAB,Vol,1,No.739. 
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ثبلثثثضس السالثثثص .وفثثثي عهثثثذ اإلالثثث  ثجال(1)لآلؼثثثوسي ن  ثثثذ اظثثثحمش فثثثي مىىقثثثتهم الجذيثثثذ 

( ثثثثثم إسظثثثثال حملثثثثة علثثثثى القبابثثثثل الفاسظثثثثية التثثثث  دفعثثثثد الجضيثثثثة للملثثثث  745-700)

( ق.م وعثثثثش  أن الفثثثثشط  ثثثثذ 725-700،وفثثثثي عهثثثثذ ظثثثثشطون آلاؼثثثثوسل )(0)آلاؼثثثثوسل

 .(3)ق.م 714اظحمشوا في  لموعهم للعياد  آلاؼوسية حتى عام 

ية جعثثثثثثثحقش فثثثثثثثي ق.م بثثثثثثثذأت القبابثثثثثثثل الفاسظثثثثثثث 722جؽثثثثثثث ر اإلاعلومثثثثثثثات إهثثثثثثث  فثثثثثثثي حثثثثثثثذود 

اسون فثي الجثض  الجىثوبي الغشبثي گثالعهول اإلامحذ  على وول طبال ببحياسل  ثشب ال

في العهول القشيبة مً مىىقة عيالم أظعد القبابثل الفاسظثية دولتهثا ومً إيشان. 

(، و ثذ  امثثد Parsumaš/Parsuašوكاهثد جعثث ى باسظثوماػ أو باسظثثواػ ) ،ألاولثى

 مجموعات مً القبابل الفاسظية هي:ؤلامبراووسية الفاسظية على رالذ 

 وماظ  . ومشفي، ،ادگاتجموعة ألاولى: وثمم  بابل باظش 

 وةشماوي. ودسوس  ، اتجموعة الساهية: وثمم  بابل باهحالي،

 شجي.گوظا ودسوبي ، ومشد، اتجموعة السالسة: وثمم  بابل داةي،

إن رلثث  إن اإلاعلومثثات اإلاحىثثارش  عثثً ثأظثثيغ الفثثشط لثثذولتهم ألاولثثى جؽثث ر 

 ذ حذذ بعذ اثحاد القبابل الفاسظية في أوالش القثشن السثامً  بثل اإلاثيالد، وثثضعم 

َثثزٍ الذولثثة سطثثل أظثثم  علثثى أ لثث  الظثثً ألميثثيغ أو َالمثثاهيؾ، وبثثزل  ي ثثون 

 باظثثثثم 
ة
جعثثثثمية ألالميييثثثث ن هثثثثي وعثثثثبة ألميثثثثيغ، و ثثثثذ ظثثثثميد َثثثثزٍ الذولثثثثة أحياهثثثثا

ذ ألاظثثثثثثثثثثثثش  الحاةمثثثثثثثثثثثثثة هيؾ. وكثثثثثثثثثثثثان طثثثثثثثثثثثثامثثثثثثثثثثثثالالذولثثثثثثثثثثثثة اله اميؽثثثثثثثثثثثثية وعثثثثثثثثثثثثبة إلثثثثثثثثثثثثى َ

 أن فتثثثثر  
ة
المييغ/َالمثثثثاهيؾ مثثثثً  بيلثثثثة باظثثثثشكاد الفاسظثثثثية. ومثثثثً اتححمثثثثل طثثثثذا

وحتثثى بذايثثة العثثابع  ،حكثثم َثثزا اإلالثث  كاهثثد مثثا بثث ن الشبثثع ألال ثثر مثثً القثثشن السثثامً

 بل اإلايالد. وععحقذ ةزل  بأن مقش حكم اإلال  ألمييغ كان يقثع فثي ظثهول طبثال 

مثً ؼوؼثتر. وبعثذ ثأظثيغ الذولثة الفاسظثية بفتثر  ةثم 42ويبعذ معافة  ،ببحياسل 

 ف ر  بذأ الفشط بالخعلل إلى مىىقثة عثيالم فثي القثشن العثابع  بثل اإلاثيالد، وكاهثد 

دولة عيالم لعيفة فلم جعثحىيع الحثذلل فثي اظثخيىان القبابثل الفاسظثية فثي طثض  

ميثثون مثثً ممحل اتهثثا، وال يمكثثً البثثد إرا مثثا كثثان الفثثشط  ثثذ اعترفثثوا بعثثلىة العيال 

                                                           
 .45با ش والشون، ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (1
 80ألاحمذ والهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (0
 .45ذيم،ؿبا ش والشون، ثاسيخ إيشان الق (3
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علثثثثيهم أم ال، ولكثثثثً يعحقثثثثثذ الثثثثى حثثثثذ مثثثثثا ان العيالميثثثث ن ألمثثثثعهم لعثثثثثلىتهم، إر أن 

الىفثثثثثوؿ اإلالكيثثثثثة العيالميثثثثثة أؼثثثثثاست إلثثثثثى دفثثثثثع القبابثثثثثل الفاسظثثثثثية الجضيثثثثثة لح ثثثثثام 

ظوظثثثثة، وإن دل َثثثثزا علثثثثى ءثثثث    فئهمثثثثا يثثثثذل علثثثثى دلثثثثولهم الفتثثثثر  اإلاثثثثزكوس  ثحثثثثد 

 . (1)العياد  العيالمية وثمشدَم على العلىة آلاؼوسية

يقثثثثثثودَم السثثثثثثابش وكثثثثثثان  ق.م ثحثثثثثثالظ الفثثثثثثشط مثثثثثثع البثثثثثثابلي ن 691فثثثثثثي عثثثثثثام 

( الثثزل يعثثش  فثثي اإلافثثادس الاؼثثوسية Mušêzib-Mardukمثثشدو )-زب البثثابلي موؼثث

-Ḫumbanهيميىثثثثثا )-وملثثثثث  عثثثثثيالم لمبثثثثثان ،وآلاساميثثثثث ن ،(Šuzubuبو)و باظثثثثثم ؼثثثثثوص 

Nimena( الثثثثزل وسد فثثثثي اإلافثثثثادس آلاؼثثثثوسية باظثثثثم )Umman-Minanu)، اسبوا وحثثثث

 بثثثثثثثثل اإلاثثثثثثثثيالد( فثثثثثثثثي مو عثثثثثثثثة لالولثثثثثثثثة  681-724ظثثثثثثثوية اإلالثثثثثثثث  آلاؼثثثثثثثثوسل ظثثثثثثثثىحاسي )

(Ḫalule مثثثثً بثثثثالد باسظثثثثواػ..."، اهتهثثثثد اإلاعشةثثثثة )(: "وولثثثث  معثثثثاعذ )أل ؼثثثثوصوبو

ومً اإلاثثشيي أن ألميثثيغ كثثان يقثثود الفثثشط فثثي ،باهحفثثاس ظثثاحج للقثثوات آلاؼثثوسية

ويحمثثل لقثث   ،وؽثثانمعشةثثة لالولثثة فثثي حثث ن كثثان ابىثث  طيؽبؾ)ثايعثثبغ( يحكثثم أ

 652ق.م وحتثى عثثام  675. ويبثذو أن طيؽثثبؾ  ثذ حكثم فثثي حثذود (0)اإلالث  العظثيم

ق.م، ويثثثشول َ ثثثرودوت أن 642وإن كثثثان َىثثثا  مثثثً يثثثشذ إهثثث  حكثثثم إلثثثى ظثثثىة  ،ق.م

ق.م 672َثثزا اإلالثث  مثثع اظثثحقالل  عثثً العيالميثث ن إال أهثث  الثثىش إلثثى الاعتثثرا  عثثام 

فثثثثثثشاوسثيغ )لؽثثثثثثارشيحا( ،وبعثثثثثثذ مهاطمثثثثثثة  بعثثثثثثياد  اإلايثثثثثثذي ن علثثثثثثى مملكحثثثثثث  فثثثثثثي عهثثثثثثذ

فثثثشاوسثيغ للذولثثثثة آلاؼثثثوسية ومقحلثثثث  ولمثثثول بثثثثالدٍ لالظثثثكيشي ن ثمكثثثثً طيؽثثثثبؾ 

 Parsaمً اححالل مىىقة فاسط )
ة
 .( الت  كاهد مع وهة مً  بل العيالميون ظابقا

ق.م( 622-642كثثثثوسػ) :وبعثثثثذ وفثثثثا  طيؽثثثثبؾ اهقعثثثثمد مملكحثثثث  بثثثث ن ولذيثثثث  ألاول 
                                                           

1) Sykes, History Of Persia,Vol,1,P.142;Huart, Ancient Persia,P.34. 

؛بثثثثثثثثثثثثا ش، مقذمثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثثاسات 46-45،ؿثثثثثثثثثثثثثاسيخ ايثثثثثثثثثثثثشان القثثثثثثثثثثثثذيمبثثثثثثثثثثثثا ش والشون،

؛أبثثثثثو 057،ؿ1؛ بثثثثا ش والثثثثشون، ثثثثثاسيخ العثثثثشاق القثثثثذيم،ض398،ؿ0؛ض574،ؿ1القذيمثثثثة،ض

 .40اسيخ العاظاوي،ؿ؛ألحذي  ، دساظات في الح89-88مغلي، ايشان،ؿ
 اهظش الىق ال امل إلاعشةة لالولة في: (0)

ARAB,Vol:2,No.252-254; 

؛ال الثثذل،الحىوسات الذالليثثة فثثي 86اهظثثش ةزل :ألاحمثثذ والهاؼثث  ، ثثثاسيخ الؽثثشق القثثذيم،ؿ

؛ حثثثثثثثثول ثفاـثثثثثثثثيل معشةثثثثثثثثة لالولثثثثثثثثة ومىا ؽثثثثثثثثتها أهظثثثثثثثثش: ظثثثثثثثثاةض، عظمثثثثثثثثة 93، 91بثثثثثثثثالد بابثثثثثثثثل،ؿ

 .365-364؛ 149وس،ؿ و  خؼ ؛ظاةض،153-150بابل،ؿ



69 
 

و ثثثثذ حكثثثثم اإلاىثثثثاوج الغشبيثثثثة مثثثثً  ،ن باظثثثثم كثثثثوسػ ألاول الثثثثزل عثثثثش  عىثثثثذ البثثثثاحس 

مملكثثثثثة الفثثثثثشط علثثثثثثى امحثثثثثذاد حثثثثثذود بثثثثثثالد عثثثثثيالم أل مىىقثثثثثة أوؽثثثثثثان، والسثثثثثاوي َثثثثثثو 

ق.م( و ذ حكم مىىقة فثاسط، ويثذعي خسيثاساميغ وأن ؤلالث   592-642خسياساميغ )

)اَثثثثوسامضدا( أعىثثثثاٍ حكثثثثم فثثثثاسط فثثثثي حثثثث ن يلقثثثث  كثثثثوسػ ألاول هفعثثثث  بلقثثثث  اإلالثثثث  

ملثثثث  بثثثثالد أوؽثثثثان.   ثثثثر أن معثثثثألة ثثثثثولي خسيثثثثاساميغ العثثثثشػ علثثثثى مىىقثثثثة  ،العظثثثثيم

فثثثثثاسط أمثثثثثش لثثثثثم يسبثثثثثد صثثثثثحح  حتثثثثثى الو ثثثثثد الحالثثثثثش. إر أن اللثثثثثو  الثثثثثزَ   اإلاثثثثثذون 

بال ي الالميد  اإلاعماسل والزل يححثول علثى ألقثاب اإلالث  خسيثاساميغ مؽث و  فثي 

 . (1)أـالح 

شدَم، إر إن ثحثثثثثثثشس الفثثثثثثثشط مثثثثثثثً ظثثثثثثثيىش  اإلايثثثثثثثذي ن دفعهثثثثثثثم للعمثثثثثثثل بمفثثثثثثث

أوةكثثثً ألثثثو اإلالثثث  أؼثثثوسباهيبال اإلاحمثثثشد علثثثى -ؼثثثوم-هجثثثذَم يححثثثالفون مثثثع ؼثثثمؾ

إر أسظثثثل إلثثثى كثثثوسػ ألاول معثثثاعذ  ععثثثكشية إلثثثى ألاول،   ثثثر أن اهحفثثثاسات  ،أليثثث 

ؼثوم اوةكثً دفعثد -أؼوسباهيبال الباَش  فثي عثيالم التث  كاهثد مححالفثة مثع ؼثمؾ

( إلثثثثى هيىثثثثوذ Arukkuىثثثث  اسوة ثثثثو )كثثثثوسػ ألاول إلثثثثى مهادهثثثثة أؼثثثثوسباهيبال فأسظثثثثل أب

ألعثثاس العثثشػ اإلايثثذل حتثثى ثمكثثً مثثً إعثثاد  -لثثيعلً والبثث   ؼثثوس. ومثثا أن ثثثولى كثثي

ظيىشث  على الفشط، وبعذ وفا  كوسػ ألاول للف  على العشػ ابى   مب ز ألاول، 

أمثا خسيثاساميغ فقثذ حكثم مثً بعثذٍ أسؼثاما )أسظثاميغ( ويبثذو أن  مب ثز عمثل علثى 

. (0)أسؼثثاما عثثً ممحل اثثث  ويظهثثش إن رلثث   ثثذ ثثثم بموافقثثة اإلايثثذي نإصاحثثة ابثثً عمثث  

ملثثث  بثثثالد أوؽثثان( ،و ثثثذ ثثثثضوض  ،وكثثان  مب ثثثز  ثثذ لقثثث  هفعثثث  بلقثث  )اإلالثثث  العظثثيم

                                                           
1) Olmstead, History Of Persian Empire,P.29; Bausani, The Persians,P.14; 

؛ 47-46؛بثا ش والثشون، ثثاسيخ إيثشان القثذيم،ؿ399،ؿ0با ش، مقذمة في ثاسيخ الحماسات،ض

؛ الحثذي  ، دساظثات 371؛ألاحمذ وأحمذ، ثاسيخ الؽثشق القثذيم،ؿ513سو، العشاق القذيم،ؿ

 .40خ العاظاوي،ؿفي الحاسي
ثثثثاسيخ ايثثثشان ؛بثثثا ش والثثثشون،  399،ؿ0،ض575،ؿ 1بثثثا ش، مقذمثثثة فثثثي ثثثثاسيخ الحمثثثاسات، ض (0)

؛ ألاحمثذ 371ثاسيخ الؽثشق القثذيم،ؿ ؛ألاحمذ وأحمذ،77؛ألاحمذ،الفشال،ؿ47،ؿالقذيم

 .92،ؿثاسيخ الؽشق القذيموالهاؼ  ،
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 مب ثثز مثثً ابىثثة اإلالثث  اإلايثثذل اإلاثثذعو  مىذاهثثة و ثثذ أرمثثش َثثزا الثثضواض إهجثثاب أعظثثم 

و كوسػ الكب ر  .(1)ملو  َزٍ العاللة إال َو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Olmstead, History Of Persian Empire,P.34;Bausani,The Persians,P.17; 

؛مؤيثثثثثذ ظثثثثثعيذ، "العثثثثثشاق لثثثثثالل عفثثثثثوس 422-399،ؿ0بثثثثثا ش، مقذمثثثثثة فثثثثثي ثثثثثثاسيخ الحمثثثثثاسات،ض

-035(،ؿ1983داس الحشيثة للىباعثة ،-الاححالل" ،بحص لمً ةحاب العشاق في الحاسيخ،)بغثذاد

036. 
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 ( ق.م)عهد الخأصيط(.525-555عهد كورظ الاخميني )-

كثثثثثان كثثثثثوسػ ةمثثثثثا أظثثثثثلفىا ابثثثثثً  مب ثثثثثز ألاول ومىذاهثثثثثة ابىثثثثثة اإلالثثثثث  اإلايثثثثثذل 

اظثثثثخياگض، واإلاعثثثثشو  أن كثثثثوسػ، أرىثثثثا  حيثثثثثا  أبيثثثث   مب ثثثثز ألاول كثثثثان فثثثثي العاـثثثثثمة 

مثثثثثثً الثثثثثضمً، واؼثثثثثتر  فثثثثثثي بعثثثثثن العمليثثثثثات الععثثثثثثكشية  أةبحاهثثثثثا التثثثثث  بقثثثثثثي بهثثثثثا مثثثثثذ 

 لجثثثثذٍ اظثثثثخياگض، و ثثثثذ  559.وفثثثثي عثثثثام (1)َىثثثثا 
ة
ق.م ثثثثثولى عثثثثشػ فثثثثاسط، وكثثثثان ثابعثثثثا

اثبثثثثثثثثثز لىفعثثثثثثثثث  عثثثثثثثثثذ  ألقثثثثثثثثثاب م هثثثثثثثثثا: "اإلالثثثثثثثثث  الالميدثثثثثثثثث  العظثثثثثثثثثيم ملثثثثثثثثث  باسظثثثثثثثثثوماػ 

 للحكثم (0)واوؽان"
ة
.ولقذ ظل كوسػ لالل العىوات السمان ألاولى مً حكمث  ثابعثا

 .(3)ال أه  كان يىمن باالظحقالل بىفع  عً اإلال  اظخياگضاإلايذل، إ

اظثثثحغل كثثثوسػ مشةثثثٍض فألثثثز يقثثثول هفعثثث ، وأظثثثغ عاـثثثمة طذيثثثذ  هثثثي 

بضسگثثثاد ، وألثثثز يثثثذبش أمثثثش اهففثثثال  واظثثثحقالل  عثثثً اإلايثثثذي ن. وكثثثان يحكثثثم فثثثي بثثثالد 

( الثثثثزل أعثثثثذ ال ىثثثثي لالظثثثثخيال  علثثثثى  بثثثثل اإلاثثثثيالد 539-556بابثثثثل اإلالثثثث  هابوهابيثثثثذ)

(، ار كان الحلم Ḫarranu اليم الحابعة إلى مملكة ميذيا،  والظيما حشان)بعن ألا

ألار ر الزل يشاود مبيلة هابوهابيذ َو إعاد  بىا  معبذ ؤلال  ظ ن في حشان، وكاهثد 

ق.م، وإلاثثثثثا كثثثثثان ال  بثثثثثل لىابوهابيثثثثثذ  612حثثثثثشان  ثثثثثذ و عثثثثثد بيثثثثثذ اإلايثثثثثذي ن مىثثثثثز عثثثثثام 

 بمقاسعثثثثثة اإلايثثثثثذي ن ألا ويثثثثثا ، لثثثثثزا 
ة
الحفثثثثثد ـثثثثثوب الفثثثثثشط وثحثثثثثالظ معهثثثثثم، مىفثثثثثشدا

ويبثثثذو أن مفاولثثثات ظثثثثشية بثثث ن هابوهابيثثثذ وكثثثثوسػ  ثثثذ داست لي وهثثثا حليفثثثث ن، وإن 

 لذ اظخياگض. ويبذو أن الححالظ الزل أ يم بث ن اإلالث  البثابلي 
ة
الحلظ كان موطها

وكوسػ  ذ جعشبد ألباٍس للمل  اإلايذل لزل  اظحذعى اظخياگض ثابع  كوسػ إلى 

ا،   ثثثر أن كثثثوسػ سفثثثن الامحسثثثال لرمثثثش لهثثثزا لثثثم يكثثثً أمثثثام اإلالثثث  العاـثثثمة أةبحاهثثث

                                                           
طمثثثثثال سؼثثثثثثيذ أحمثثثثثثذ،ثاسيخ الؽثثثثثشق القذيم،)بغذاد:مىبعثثثثثثة الحعلثثثثثثيم و ظثثثثثامي ظثثثثثثعيذ ألاحمثثثثثثذ (1)

 .371(،ؿ1988 ،العالي
2) A.T.Olmstead,History Of  Persian Empire(Chicago,1948),P.34; George G. 

Cameron,History Of Early Iran ,(Chicago, 1936), PP.219ff. 
؛مؤيثثثثثذ  47،ؿ(1982،)بغثثثثثذاد: مىبعثثثثثة طامعثثثثثة بغثثثثثذاد،بثثثثثا ش وخلشون،ثثثثثثاسيخ إيثثثثثشان القذيم (3)

داس -،بحثثثثص لثثثثمً ةحثثثثاب العثثثثشاق فثثثثي الحاسيخ،)بغثثثثذادظثثثثعيذ، "العثثثثشاق لثثثثالل عفثثثثوس الاحثثثثحالل" 

؛  حىثثثثثثثثان عبثثثثثثثثذ العثثثثثثثثحاس الحثثثثثثثثذي  ، دساظثثثثثثثثات فثثثثثثثثي الحثثثثثثثثاسيخ 036(،ؿ1983الحشيثثثثثثثثة للىباعثثثثثثثثة ،

 .43(،ؿ1987 العاظاوي،)البفش : مىبعة طامعة البفش ،
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.لقثثثثثثثثذ كثثثثثثثثان  ابثثثثثثثثذ الجثثثثثثثثيؾ اإلايثثثثثثثثذل َثثثثثثثثو (1)اإلايثثثثثثثثذل إال إعثثثثثثثثالن الحثثثثثثثثشب علثثثثثثثثى كثثثثثثثثوسػ

أن كثثثثثوسػ والوا ثثثثثع . (0)َشبثثثثثالوط، إال أهثثثثث  لثثثثثان ظثثثثثيذٍ واهظثثثثثم إلثثثثثى طاهثثثثث  كثثثثثوسػ

ثمكثثثثثثثثثثً مثثثثثثثثثثً محالفثثثثثثثثثثة كافثثثثثثثثثثة أعثثثثثثثثثثذا  البيثثثثثثثثثثد اإلاالثثثثثثثثثث  اإلايثثثثثثثثثثذل وورثثثثثثثثثث  علثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثشػ 

هخيجثثثثة لثثثثزل  طهثثثثض اظثثثثخياگض حملثثثثة راهيثثثثة  ادَثثثثا بىفعثثثث  وثوطثثثث  لحثثثثشب .و (3)ميثثثثذيا

كثثثوسػ، وفثثثي هفثثثغ الو ثثثد كثثثان ألال ثثثر  ثثثذ ظثثثاس إلثثثى أةبحاهثثثا الهتزاعهثثثا مثثثً اظثثثخياگض 

 َشبثثثثثثثثثالوط لالظثثثثثثثثثثخيال  علثثثثثثثثثى ألاطثثثثثثثثثضا  الؽثثثثثثثثثش ية مثثثثثثثثثً خظثثثثثثثثثثيا 
ة
وأسظثثثثثثثثثل  ابثثثثثثثثثذٍ َشبثثثثثثثثثا

ياگض .ويبثثثذو أن معشةثثثة عىيفثثثة و عثثثد بثثث ن الىثثثشف ن اهتهثثثد بهضيمثثثة اظثثثخ(4)الفثثثغشذ 

وو وعثثثث  فثثثثي أظثثثثش كثثثثوسػ. وثىقثثثثل لىثثثثا اإلافثثثثادس اإلاعثثثثماسية معلومثثثثات طيثثثثذ  عثثثثً مثثثثا 

حذذ في إيشان. فيزةش هابوهابيذ في مذوهاث  بأن ؤلال  مشدو   ذ ظهش ل  في اإلاىثام، 

( فثثثثي حثثثثشان، فلمثثثثا اعتثثثثرك É-ḫul-ḫulلثثثثول)-لثثثثول -وأهثثثث  أوعثثثثض إليثثثث  ببىثثثثا  معبثثثثذ أل

 أن حثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشان وا عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي  بمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ألا 
ة
-Umanماهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذا)-ومثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاناإلالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثابال

manda:
ة
ماهثثثذا الثثثزيً ثححثثثذذ عثثث هم -"إن ألاومثثثان ()اإلايذي ن(،أطابثثث  مثثثشدو   ثثثابال

َم، وبلذَم، واإلالو  في ـفهم لثً يبقثوا فثي الوطثود، ففثي العثىة السالسثة القادمثة 

ماهذا -ظأطعل لادمهم الؽاب كوسػ مل  أوؽان يفشق بجيوؼ  القليلة ألاومان

ماهثثثذا وألثثثزٍ -حوميگو )اظثثثخياگض( ملثثث  ألاومثثثانويىثثثشدَم. فقثثثام كثثثوسػ بأظثثثش أؼثثث

 إلثثثثى بلثثثثذٍ"
ة
.وثثثثثزةش وريقثثثثة ألالبثثثثاس البابليثثثثة معلومثثثثات ألثثثثشذ عثثثثً ألاحثثثثذاذ (5)مكثثثثبال

و ثذ ظثثاس أؼثحوميگو باثجثثاٍ كثوسػ ملثث  أوؽثثان إال …العثىة العادظة:"...اظثثحذعى

 ل ثثثثثوسػ، واححثثثثثل 
ة
أن الجثثثثثيؾ ألاول  ثثثثثذ ثمثثثثثشد لثثثثثذٍ، وظثثثثثلموا اإلالثثثثث  اإلايثثثثثذل أظثثثثث را

                                                           
1) T.F.R.G. Braun, “The Greeks In The Near East“, In :CAH, (Cambridge , 

1982),Vol,III, Part,3,P.23. 
وثثثثثثثثثث  بثثثثثثثثثثا ش، مقذمثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثاسات القذيمة،)بغذاد:ؼثثثثثثثثثثشةة الحجثثثثثثثثثثاس  والىباعثثثثثثثثثثثة  (0)

 .423، 421،ؿ0،ض0(،،ض1956اتحذود ،
عبثثثثثثثثثذ العضيثثثثثثثثثض ـالي،الؽثثثثثثثثثشق ألادوثثثثثثثثثى القثثثثثثثثثذيم،)القاَش : الهيئثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثة لؽثثثثثثثثثؤون اإلاىثثثثثثثثثابع  (3)

 .562،ؿ1ض (1967ألام رية،
؛ظليم و  الحكشيت ،"العشاق فثي ثثاسيخ 421،ؿ0ة،ضبا ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيم (4)

 .13،ؿ1979لعىة -31َ رودوت"،مجلة اإلاوسد،العذد
5) Olmstead,History Of  Persian Empire,P.36; Jean Oates, Babylon, (London, 

1979), P.133. 
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مذيىثثة أگامحثثاهو، واظثثحولى علثثى مقثثش إ امثثة اإلالثث . اظثثحولى ]أل كثثوسػ[ علثثى  ألال ثثر

الثثثثثثثثثثثزَ  والفمثثثثثثثثثثثة وألاؼثثثثثثثثثثثيا  السميىثثثثثثثثثثثة العابثثثثثثثثثثثذ   گامحثثثثثثثثثثثاهو ةغىثثثثثثثثثثثابم وطل هثثثثثثثثثثثا إلثثثثثثثثثثثى 

.وبزل  ثمكً كوسػ مً القما  على اإلاملكة اإلايذية معلىا  يثام الذولثة (1)أوؽان"

 .(0)ق.م552الالمييية عام 

ة أـثثثبحد بثثالد إيثثثشان ثحثثثد حكثثم كثثثوسػ، وثثثثم بعثثذ ااهيثثثاس الذولثثة اإلايذيثثث

ثوحيثثثثثثثذ الؽثثثثثثثعب ن اإلايثثثثثثثذل والفاسسثثثثثثث   ثحثثثثثثثد صعامحثثثثثثث ، وألثثثثثثثز كثثثثثثثوسػ آلان يبىثثثثثثثي 

 لالظخيال  على ألاساض   اتحيىة ب  ولهزا ظخحوصل طهودٍ في رالذ طهات سبيعية:

 ألاولى: باثجاٍ خظيا الفغشذ.

 الساهية: هحو ألا اليم الؽش ية  يشان.

  اليم الغشبية.السالسة: بابل وألا

جعثذ دولثة ليثثذيا أ ثوذ دولثثة أيوهيثة فثي أظثثيا الفثغشذ، وكاهثثد َثزٍ الذولثثة 

في ثوظعها  ذ اـثىذمد بج هحث ن ألاولثى: مثع الذولثة اإلايذيثة إال أن ألامثش ظثوذ بث ن 

.أما الج هة الساهية كاهد اإلاذن اليوهاهية (3)ق.م 585الذولح ن بموط  اثفا ية عام 

 إلثثثثى دولثثثة ليثثثذيا باظثثثحشىا  مليحثثثوط )ملىيثثثة(فثثثي خظثثثيا التثثث  ألمثثثعد طميعثثث
ة
.وفثثثثي (4)ا

هفغ الو د كاهثد ثثشبي مفثش عال ثات ثحثالظ وويثذ  مثع دولثة ليثذيا، وسبمثا كثان 

ملثثثث  ليثثثثذيا  ثثثثذ ظثثثثاعذ بعثثثثماثي  ألاول بجىثثثثود مثثثثً ألايثثثثوهي ن وال ثثثثاسي ن للعمثثثثل فثثثثي 

. إن اسثبثثثثاه العشؼثثثث ن اإلايثثثثذل والليثثثثذل بححثثثثالظ دفثثثثع كثثثثوسػ إلثثثثى إيجثثثثاد (5)طيؽثثثث  

البثثثثثثثثثابلي( مقابثثثثثثثثثثل -ثحثثثثثثثثثالظ بثثثثثثثثثذيل ويمكثثثثثثثثثً جعثثثثثثثثثميح  الححثثثثثثثثثالظ الجىوبي)الفاسسثثثثثثثثث  

                                                           
1) A. Leo Oppenheim, “Text From Accession year Of Nabonidus To the Fall Of 

Babylon” , In, ANET, ,(Princeton, 1966),P.305. 
2)Olmstead,History Of  Persian Empire,P.36; Sir Percy Sykes, History Of 

Persia,(New York,1958),Vol:1,P.132; Alessandr O.Bausani, The Persians, (London, 

1971),P.17. 
3) Braun, The Greeks In The Near East, p.23. 

ثثثثل:داس  (4) م،ثشطمثثثثة يوبيثثثثل يوظثثثثظ عضيض،)اإلاـو خ.بترل،مثثثثذلل إلثثثثى ثثثثثاسيخ ؤلا شيثثثثج وأدبهثثثثم وخراَس

 .03(،ؿ1977 الكح  للىباعة واليؽش،
  أبثثثثو تحاظثثثثً عفثثثثفوس،معالم ثثثثثاسيخ الؽثثثثشق ألادوثثثثى القثثثثذيم،)ب روت:داس ال همثثثثة العشبيثثثثة  (5)

 ،005ؿ،(1981للىباعة واليؽش،
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 مشثبىثان بمفثاَش  
ة
الححالظ ألاول الؽثمالي. وكثان العشؼث ن اإلايثذل والليثذل أيمثا

ظياظثثثثية هخيجثثثثة صواض ألثثثثد ةشوظثثثثوط ملثثثث  ليثثثثذيا مثثثثً اظثثثثخياگض. و بثثثثل أن يبثثثثذأ 

 الحأةذ مً أَ
ة
ذا  كوسػ فأسظل ألاول بعياظح  العذابية ثجاٍ كوسػ حاول أوال

 بئوالق ظشا  اظثخياگض إال أن كثوسػ سفثن ولبث 
ة
.فثي حث ن كثان كثوسػ (1)إلي  ولبا

يعمثثل علثثى ثمثثييج ال ىثثاق علثثى دولثثة ليثثذيا فقثثذ ثمكثثً مثثً إلمثثال مذيىثثة  بثثرؿ 

  بل عام واحذ مً ثحشة  باثجاٍ الذولة الليذية.

ق.م الشظثثثثثل الظخؽثثثثثاس  ألاسبثثثثثاب فثثثثثي اإلاعابثثثثثذ  548أسظثثثثثل ةشوظثثثثثوط ظثثثثثىة 

ليوهان وليذيا بؽأن حشب  ل وسػ، رم اظخؽاس ةشوظوط كاَىة معبذ دلفي   ثر ا

أن الجثثواب الثثزل  ذمثث  و ثثي دلفثثي كثثان  اممثثا: "إرا عبثثر ةشوظثثوط اهثثش الهثثاليغ 

.حثثثثاول ةشوظثثثثوط ةبىثثثثو  أظاظثثثثية (0)فئهثثثث  ظثثثثيذمش إمبراووسيثثثثة عظيمثثثثة،  ويثثثثة"

ل مً إظباسوة تحاسبة كوسػ إ امة حلظ واظع الىىاق ليؽمل إلى طاه  ليذيا ك

.  ثثثثر أهىثثثثا ال يمكثثثثً أن وعثثثثش  َثثثثل كثثثثان (3)ومفثثثثش وبابثثثثل للحفثثثثول علثثثثى معثثثثاعذتهم

با م ثثثان الحلثثثظ الفثثثمود بوطثثث  كثثثوسػ؟. ومثثثع َثثثزا فثثثئن ألاحثثثذاذ ظثثثحشبد أن أل 

مً أعما  الحلظ لم يعاعذوا ةشوظوط، وفي هفثغ الو ثد كاهثد اإلاثذن ألايوهيثة 

عاـثمة أةبحاهثا باثجثاٍ الهثاليغ .ثقذم كثوسػ مثً ال(4) ذ سفمد الحمشد على ليذيا

 إلثثثى اإلاثثثذن ألايوهيثثثة فثثثي  ثثثشب خظثثثيا الفثثثغشذ حثثث هم بهثثثا علثثثى السثثثوس  لثثثذ 
ة
وبعثثثص سظثثثال

ةشوظثوط فشفمثثد هذابثث ، رثثم عبثثر ةشوظثثوط حثثذود دولحثث  سبمثثا  ثثشب ظثثهل بثثافش  

علثى اهثثش الهثاليغ، والحقثثى الىشفثان فثثي معشةثثة عىيفثة، و ثثذ ثمكثً ةشوظثثوط وكثثان 

 بالحشب 
ة
 محمشظا

ة
أن يفمذ في الحملة ألاولى، لكى  عىثذما او ثح  ليعثترين طىذيا

 بثشد الؽثحا  
ة
ويشين طىذٍ أرىا  ففثل الؽثحا  لثم يمهلث  كثوسػ، وظثاس وسابث  مححثذيا

فثثي ألاهالثثول، وكثثان علثثى ةشوظثثوط أن يحثثاسب أمثثام عاـثثمة دولحثث  ظثثاسديغ دون 

                                                           
اؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ،ثاسيخ الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشق القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذيم:إيشان ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثامي ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعيذ ألاحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ وسلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا طثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثواد اله(1)

 .365وألاهالول،)بغذاد:مىبعة طامعة بغذاد،بال.ت(،ؿ
،)بغذاد:مىبعة الحعلثثثثثثثثثثثيم اهثثثثثثثثثثثذسو سوبثثثثثثثثثثثشت بشن،ثثثثثثثثثثثثاسيخ اليوهان،ثشطمثثثثثثثثثثثة:  ثوفيثثثثثثثثثثثج حعثثثثثثثثثثث ن(0)

 .365،ؿثاسيخ الؽشق القذيم؛ألاحمذ والهاؼ  ،140،ؿ(1989العالي،
3) Ghirshman, Iran,(London,1954), P.130. 

 .365ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم ،ؿ (4)
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 أن ي ثثثثثثون حلفابثثثثثث  معثثثثثث ، فثثثثثثااهضم حملثثثثثثة الشمثثثثثثا  الفشظثثثثثثان، والشمثثثثثثاحون الليثثثثثثذيون 

اإلاؽثثثثهوسيً، عىثثثثذما أطفلثثثثد ليثثثثولهم، وثشاطعثثثثد لثثثثذذ س،يتهثثثثا طمثثثثال الحمثثثثل التثثثث  

كاهثثثد ثحقثثثذم ـثثثثفو  الجثثثيؾ الفاسسثثثث  ، وؼثثثمها سابحتهثثثا التثثثث  لثثثم ثألفهثثثثا مثثثً  بثثثثل. 

ولثالل أظثثبوع ن مثثً اإلاعثثاس  ظثثقىد  لعثثة ظثثاسديغ هفعثثها، التثث  ال ثقهثثش بأيثثذل 

ليثثثثثذيا َثثثثثزٍ  الفثثثثثشط، الثثثثثزيً ا ححمثثثثثوا القلعثثثثثة مخعثثثثثلق ن صثثثثث وسَا. وكثثثثثان ظثثثثثقوه

 ل 
ة
 لم يعش  العالم اليوهاوي مسيال

ة
 مشعبا

ة
 .(1)ؤلامبراووسية العظيمة القوية ظقووا

الحلفثثد اإلافثثادس فثثي مفثث ر ةشوظثثوط، فاإلافثثادس الكالظثثيكية ثؤةثثذ أن 

،فثثثي حثثث ن ثؤةثثثذ ألالبثثثاس (0)كثثثوسػ  ثثثذ عامثثثل ملثثث  ليثثثذيا ةشوظثثثوط معاملثثثة حعثثثىة

سػ[ فثثي ؼثثهش أيثثاس هحثثو بلثثذ  ليثثذيا البابليثثة أن كثثوسػ  حثثل ملثث  ليثثذيا: "ثوطثث  ]كثثو 

 
ة
.وأؼثثثثثثثثاست إحثثثثثثثثثذذ (3) حثثثثثل ملكهثثثثثا، وألثثثثثز مواةبثثثثث ، وأحثثثثثل محلهثثثثثا حاميحثثثثث "…محثثثثثحال

القفثثثثق ألاظىثثثثوسية اليوهاهيثثة أن أبوللثثو حمثثل ةشوظثثوط إلثثى الجىثثثثثثة ألاسلثثية فثثي 

،فثثثثثثثي حثثثثث ن يثثثثثشيي ألاظثثثثثحار بثثثثثثثثشن أن ةشوظثثثثثوط  ثثثثثذ َلثثثثث  فثثثثثي (4)اسك الهيبوسبثثثثثوسي ن

 .(5)ة ةما َل  طىذٍاإلاعشة

                                                           
 للمضيذ مً الحفاـيل عً ظقوه مملكة ليذيا بيذ كوسػ أهظش : (1)

Olmstead,History Of  Persian Empire,PP.38-41;Ghrishman,Iran,p130-131;Sykes, 

History Of Persia, Vol,1,P.146; Clemnt  Huart, Ancient Persia & Iranian Civilization, 

(London,1972), ,PP.38ff; Leonard W. King, A History Of Babylon, 

(London,1919),p.282. 

)بغثذاد:  ؛َثاسل ظثاةض،عظمة بابثل، ثشطمثة: عثامش ظثليمان إبثشاَيم،143بشن،ثثاسيخ اليوهثان،ؿ

-365ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ؛179(،ؿ1979داس الكح  للىباعة واليؽش،

366. 
في أبو مغلي، إيثشان دساظثة عامثة،48با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (0) البفثش : )؛  ـو

 .91(،ؿ1985 مىبعة طامعة البفش ،
3)Oppenheim, Text From The Accession year Of Nabonidus, In: 

ANET,(Pernston,1966), P.306. 
 .143،ؿثاسيخ اليوهانبشن، (4)
 .143اإلافذس هفع ،ؿ (5)
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بعذ ظقوه ليذيا ألزت اإلاذن ألايوهية الحابعثة لكشوظثوط ثفثحن أبوابهثا 

 الظخعثثثثالمها. وعقثثثثذ مثثثثع مليحثثثثوط التثثثث  كاهثثثثد 
ة
ل ثثثثوسػ. ولثثثثم يفثثثثشك ألال ثثثثر ؼثثثثشووا

لثاسض مملكثة ةشوظثثوط معاَثذ  اعتثثر  فيهثا باظثثحقاللها لثمً هىثثاق دولحث ، و ثثذ 

لبيثثة أَثثل فوةيثث  الثثزيً سحلثثوا إلثثى َثثاطشت بمثثع طماعثثات إلثثى لثثاسض الثثبالد مسثثل  ا

طضيثثثثثثش  كوسظثثثثثث را، فثثثثثثي و ثثثثثثد أعلىثثثثثثد مثثثثثثذن ألثثثثثثشذ سفمثثثثثثها لعثثثثثثيىشث  ،وبمسثثثثثثل َثثثثثثزا 

الاهقعثثثثام واطهثثثثد أيوهيثثثثا الغثثثثضو الفاسسثثثث  . و ثثثثذ ثثثثثش  كثثثثوسػ إداس  ألامثثثثوس فثثثثي خظثثثثيا 

الفثثغشذ إلثثى  ادثثث ، وعلثثى سأظثثهم َشبثثثالوط الثثزل أةمثثل إلمثثال الثثبالد، وفثثثشك 

 لهم حشية الحجاس . و ذ  عمد خظيا الفغشذ إلثى  على اإلاذن اليوهاهية الجضية
ة
ثاسكا

ظثثثثثد مقاوعثثثثثات أداس ارىثثثثثان م هثثثثثا وهثثثثثي أيوهيثثثثثا وليثثثثثذيا، حثثثثثاةم فاسسثثثثث   واحثثثثثذ مشةثثثثثٍض 

مذيىثثة ظثثاسديغ، رثثم مقاوعثثة ف ريجيثثا التثث  ؼثثملد اإلاثثذن ألايوهيثثة فثثي مىىقثثة بحثثش 

  ثثذ ـثثثاست فثثي يثثثذ حثثاةم خلثثثش مشةثثٍض داظثثثكيليون، ولثثم يحثثثذلل َثثثؤال 
ة
 مشمثثش  أيمثثثا

الح ثثام فثثي ؼثثؤون اإلاثثذن التثث  كاهثثد ثثثذيش ؼثثؤواها الذالليثثة بىفعثثها وعلثثى سأط كثثل 

 م هم
ة
،مً طاه  خلش أن ظثقوه اإلاثذن اليوهاهيثة فثي خظثيا بيثذ (1)ح ومة م ها ح اما

ؤلامبراووسيثثثة الفاسظثثثية أدذ إلثثثى ثقثثثذم الفثثثشط هحثثثو طثثثضس بحثثثش ايجثثثة بجثثثواس الثثثذول 

.وأن أول (0)امحثثثذاد الىفثثثور الفاسسثثث  الا شيقيثثثة، وبثثثزل  اـثثثىذم العثثثالم ؤلا شيقثثثي ب

احح ثثثثثا  بثثثثث ن مثثثثثذن اليوهثثثثثان، وبثثثثث ن ؤلامبراووسيثثثثثة الفاسظثثثثثية كاهثثثثثد عىثثثثثذما أسظثثثثثلد 

مذيىة إظباسوة سظثالة ظثلمية إلثى كثوسػ ولبثد مىث  أن يشفثع يثذٍ عثً اليوهثاهي ن، 

وظثثأل كثثوسػ َىثثا: "مثثً َثثم ؤلاظثثباسويون ؟.." و ثثذ ا تثثر  اإلافكثثش ؤلا شيقثثي وثثاليغ 

مش حمثثثثثٍش مىثثثثثذوبو اإلاثثثثثذن ألايوهيثثثثثة أن ثؤلثثثثثظ َثثثثثزٍ اإلاثثثثثذن دولثثثثثة اثحاديثثثثثة فثثثثثثثثثي مؤثثثثثثثثث

 لعفٍش
ة
 .(3))فذسالية( ولكى  كان في َزا ظابقا

بعثثذ أن ثبلثثق كثثوسػ مثثً مؽثث لة دولثثة ليثثذيا واإلاثثذن ألايوهيثثة هقثثل رقثثل 

 فقثثثذ ظثثثاس بمحثثثارا  بحثثثش  ثثثضويً )مقاوعثثثة َشكاهيثثثا(، رثثثم 
ة
عملياثثث  الععثثثكشية ؼثثثش ا

شاظثثثثان(،وعبر إلثثثثى بثثثثالد مثثثثا وسا  ال هثثثثش )اإلاىىقثثثثة اتحفثثثثوس  بثثثث ن باسراڤثثثثا أو باسريثثثثا )ل

ظثثيحون وطيحون(،وظثثيىش علثثى مشةثثض اإلاىىقثثة )مذيىثثة ظثثمش ىذ( وطعثثل مثثً اهثثش 

                                                           
 .375ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (1)
 .540،ؿ0با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة،ض (0)
 .143بشن،ثاسيخ اليوهان،ؿ (3)
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ظثثثيحون الحثثثذود الؽثثثمالية  مبراووسثيثثث ، وبدثثثى عثثثذد مثثثً الححفثثثيىات الععثثثكشية 

 علثثى المثثفة الجىوبيثثة لل هثثش لحمايثثة َثثزٍ الحثثذود مثثً  جمثثات الىثثوساهي ن الثثزيً

 .(1)كاهوا يحمشةضون في أواظي خظيا

 بثثثل أن يحجثثثث  كثثثثوسػ إلثثثثى بابثثثثل  ثثثام بمهاطمثثثثة أسك البحثثثثش، فقثثثثذ ألبرهثثثثا 

ثثثثو أمثثثثش عثثثثذٍ  بشحوؼثثثثا بثثثثأن كثثثثوسػ ألمثثثثع بقيثثثثة خظثثثثيا  بثثثثل الحوطثثثث  هحثثثثو بابثثثثل، َو

 علثثثثثى مهاطمثثثثة كثثثثوسػ  سك البحثثثثثش لاـثثثثة وان صيىفثثثثون فثثثثثي 
ة
ألاظثثثثحار ألاحمثثثثذ دلثثثثيال

 ثثثثثثثثثثذ ألمثثثثثثثثثثع الف ثثثثثثثثثثريجي ن والكبثثثثثثثثثثذوةي ن  ( رةثثثثثثثثثثش أن كثثثثثثثثثثوسػCyropaediaةحابثثثثثثثثثث  )

والعثثثثشب، وسبمثثثثا طعثثثثل صيىفثثثثون أسك البحثثثثش لثثثثمً بثثثثالد العثثثثشب، ولكثثثثً َثثثثزا الغثثثثضو 

الفاسسثثثثث   الثثثثثزل هقثثثثثشأ عىثثثثث  إؼثثثثثاسات  ليلثثثثثة لثثثثثيغ لثثثثثذيىا ثفاـثثثثثيل حولثثثثث  فثثثثثي الو ثثثثثد 

 مثثً ؤلامبراووسيثثة الالميييثثة، وأن مذيىثثة 
ة
الحالثثش، إال أن أسك البحثثش كاهثثد طثثض ا

الد العثثثشب كاهثثثثد لثثثثمً ؤلامبراووسيثثثة الالميييثثثثة فثثثثي العثثثثىة ( فثثثثي بثثثثŠalamuؼثثثاالمو)

.فثثثثثي حثثثثث ن يعحقثثثثثذ ألاظثثثثثحار طثثثثثواد علثثثثثي أن وسود لفظثثثثثة (0)السامىثثثثثة مثثثثثً حكثثثثثم كثثثثثوسػ

(Arabiai( بعثثثثثثثثثثثثذ )Kappadokia أل ) علثثثثثثثثثثثثى إن اإلاثثثثثثثثثثثثشاد بهثثثثثثثثثثثثا )بثثثثثثثثثثثثالد الجضيثثثثثثثثثثثثش 
ة
( دلثثثثثثثثثثثثيال

(Mesopotamia)،  أو طثثثض  م هثثثا، ويظهثثثش مثثثً مولثثثع خلثثثش أن العشبيثثثة هثثثي اإلاىىقثثثة

.ويمكثثثثثثثً ثثثثثثثثشطين سأل ألاظثثثثثثحار طثثثثثثثواد علثثثثثثثي (3)( أل ال ثثثثثثابوس Araxesلوا عثثثثثثة ؼثثثثثثثشق )ا

الظيما وأن ثحابع رةثش الف ثريجي ن رثم الكبثذوةي ن والعثشب يثشيي َثزا الثشأل، وممثا 

يؤيثذ رلث  أن صيىفثون هفعثث  يفثظ الجضيثش  الفشاثيثة أرىثثا  ثحشةث  فيهثا ويقثول ع هثثا 

                                                           
 :  للمضيذ مً الحفاـيل عً عمليات كوسػ الععكشية في الؽشق أهظش (1)

Olmstead,History Of  Persian Empire, PP.45-49 ;Ghirshman,Iran,p,131 ;Huart, 

Ancient Persia,P.41. 

-98،ؿثاسيخ الؽثثثثثشق القثثثثثثذيم؛ألاحمثثثثثذ والهاؼثثثثثث  ،48بثثثثثا ش وخلشون،ثثثثثثثاسيخ إيثثثثثشان القثثثثثثذيم،ؿ

مىبعثثثثة  ؛أحمثثثذ مالثثث  الفحيثثثان وصَ ثثثثر سطثثث  عبثثثذ هللا،ظثثثبع ظثثثثىوات فثثثي ثثثثل أظثثثود،)بغذاد،99

 .91؛أبو مغلي،ايشان،ؿ7(،ؿ1979طامعة بغذاد،
مثثثثثثثثثثثثثثً أ ثثثثثثثثثثثثثثذم ألاصمىثثثثثثثثثثثثثثة حتثثثثثثثثثثثثثثى الححشيثثثثثثثثثثثثثثش  ظثثثثثثثثثثثثثثامي ظثثثثثثثثثثثثثثعيذ ألاحمثثثثثثثثثثثثثثذ،ثاسيخ ال لثثثثثثثثثثثثثثيت العشبثثثثثثثثثثثثثثي (0)

 .329ؿ،(1987 مىبعة طامعة البفش ،:العشبي،)البفش 
 ،1(،ض1968 طثواد علي،اإلاففثثل فثي ثثثاسيخ العثثشب  بثل ؤلاظثثالم،)ب روت:داس العلثم للماليثث ن، (3)

 ؛602ؿ
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 أن أسك البحثثثثثثش  ثثثثثثذ دللثثثثثثد .   ثثثثثثر أن رلثثثثثث  ال يىفثثثثثثي (1)(Arabia)العشبيثثثثثثة( )
ة
مىلقثثثثثثا

لثثثمً دولثثثة كثثثوسػ. ويقثثثول ألاظثثثحار دوگشجثثثي أن كثثثوسػ  ثثثذ فثثثحن أسك البحثثثش  بثثثل 

 .(0)فحح  لبابل

كاهثثثثثثثثثد خلثثثثثثثثثثش العمليثثثثثثثثثثات الععثثثثثثثثثثكشية ل ثثثثثثثثثثوسػ َثثثثثثثثثثو حملحثثثثثثثثثث  علثثثثثثثثثثى  بابثثثثثثثثثثل 

الاظثثثكسي ن، رثثثم ثوطثثث  بعثثثذ رلثثث  لقحثثثال  بابثثثل العثثثاكا البربشيثثثة عبثثثر اهثثثشل ظثثثيحون 

فؽثثثثثل كثثثثثوسػ فثثثثثي إحثثثثثذذ معاسةثثثثث  لثثثثثذ القبابثثثثثل  532وطيحثثثثثون، وفثثثثثي أوالثثثثثش ظثثثثثىة 

( 0220222اإلاثثثثثثزكوس ، ولقثثثثثثي ححفثثثثثث  َىثثثثثثا ، وععحقثثثثثثذ أن لعثثثثثثش فثثثثثثي َثثثثثثزٍ اإلاعشةثثثثثثثة )

و س م مبالغ في  ةس را.(3)مقاثل  ،َو

 

 عهد إلاخفاكاث العضكريت(.)( ق.م 522-525عهد كمبيز الثاني )-

كثثثثان  مب ثثثثز الابثثثثً ألاةبثثثثر ل ثثثثوسػ الكب ثثثثر، أؼثثثثشة  أبثثثثٍو فثثثثي الحكثثثثم لثثثثالل 

.وكثثثثثان (4)لعثثثثثىوات السمثثثثثان ألال ثثثثثر  مثثثثثً حكمثثثثث ، و ثثثثثذ مىحثثثثث  أبثثثثثٍو لقثثثثث  ملثثثثث  بابثثثثثلا

 ثثثثثثثاليم الؽثثثثثثثثش ية مثثثثثثثثثً 
 
ل ثثثثثثثوسػ ابثثثثثثثثً رثثثثثثثثان يثثثثثثثذعى باسديثثثثثثثثا أوكثثثثثثثثل إليثثثثثثث  أبثثثثثثثثٍو حكثثثثثثثثم ألا

.وكثثثان  مب ثثثز حعثثث  مثثثا (5)ؤلامبراووسيثثثة، وهثثثي: لثثثواسصم، وباةتريثثثا، وباسيسثثثا، وةشماهيثثثا

، وظثىالحه مثً ظث
ة
 رث  ثىا مثات عثذ ، وبعثذ ثزةٍش اإلافادس  شي  ألاوثواس  اظثيا

ق.م فبثثذأت الالثثىشابات الىاؼثثئة عثثً  509وفثثا  كثثوسػ ثثثولى  مب ثثز العثثشػ ظثثىة 

اإلاثؤامشات التثث  يثثشيي  اؼثثترا  باسديثا فيهثثا فاتهمثث  ألثثٍو بأهث  يعثثاى لقحلثث  ودبثثش أمثثش 

 . (6)ا حيال 

                                                           
1) Xenophon, The Persian Expedition, (London, 1946),P.36. 
2) Raymond Philip Dougherty ,Nabonidus and Belshazzar ,In ,YOSR, Vol,Xv, 

1929,P.161ff;Dougherty,The Sea land Of Ancient Arabia, In ,YOSR, Vol, 

XIX,1932,PP,169. 
 .52با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (3)

4) Ghirshman,Iran, p.136. 
5) Ghirshman,Iran,p.136;Sykes, History Of Persia,Vol,1,P.156;Huart, Ancient 

Persia,P.46. 
؛ألاحمثثثثثثثذ واحمثثثثثثثذ،ثاسيخ الؽثثثثثثثشق 424،ؿ0با ش،مقذمثثثثثثثة فثثثثثثثي ثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثاسات القذيمثثثثثثثة،ض (6)

 .370القذيم،ؿ
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كثثثثثثان أول عمثثثثثثل ععثثثثثثكشل يقثثثثثثوم بثثثثثث   مب ثثثثثثز َثثثثثثو الححثثثثثثش  باثجثثثثثثاٍ مفثثثثثثش،  

فثثثش كاهثثثد مثثثً ثىظثثثيم كثثثوسػ الكب ثثثر الثثثزل كثثثان  ثثثذ أعثثثذ والوا ثثثع أن فكثثثش   ثثثضو م

،وكثثثان  ثثذ أوكثثثل (1)العثثذ  الحثثحالل مفثثثش   ثثر اهثثث  ثثثوفي  بثثثل اهجثثاص عملثثث  الععثثكشل 

 .(0)مهمة تهيئة الحملة إلى ابى   مب ز أرىا  حياث 

 505كثثثثان َىثثثثا  فثثثثاسق ةب ثثثثر فثثثثي الولثثثثع العياسثثثث   فثثثثي مفثثثثش بحلثثثثول عثثثثام  

دس  على الحفذل للفشط ألالميييث ن، وهحثً ق.م، إر أن مفش لم جعذ في الوا ع  ا

 مما يعد  أاها كاهد جؽعش 
ة
وعش  أن مفش كاهد مً لمً حلفا  ةشوظوط ظابقا

بوطثثثثود ال ىثثثثش الفاسسثثثث   مىثثثثز فتثثثثر  ظثثثثابقة للغثثثثضو الالميدثثثث . وكثثثثان فشاعىثثثثة ألاظثثثثش  

العادظثثثثثة والعؽثثثثثشيً  ثثثثثذ اعحمثثثثثذوا فثثثثثي  ثثثثثوتهم الععثثثثثكشية علثثثثثى اإلاشثض ثثثثثة ؤلا شيثثثثثج، 

ؤلا شيج في مفثش عويفثة، ويبثذو أن ثثأصم اإلاو ثظ فثي مفثش يعثود إلثى وكاهد مؽ لة 

-572ثضايثثذ هفثثور ؤلالثثال  الجاهثث  فثثي مفثثش، ومثثا كثثان مثثً الفشعثثون أحمثثغ السثثاوي )

(ق.م إال أن يحثثثثثثاول حثثثثثثل اإلاؽثثثثثث لة،  ولكثثثثثثً أحمثثثثثثغ السثثثثثثاوي لثثثثثثم يثثثثثثشد أن يبعثثثثثثش 506

عثثثثثثادل ـثثثثثثذا ة العثثثثثثالم ؤلا شيقثثثثثثي، ةمثثثثثثا لثثثثثثم يش ثثثثثث  أن يعثثثثثثحفض ؼثثثثثثعوس اإلافثثثثثثشي ن اإلا

،ولكثثً مثثا أن كثثان ال ىثثش يثثضداد علثثى مفثثش مثثً طاهثث  الفثثشط حتثثى ألثثز (3)ل  شيثثج

 أة ر فأة ر على ؤلا شيثج اإلاشثض ثة، فقثذ  ثام بحجىيثذ أعثذادا 
ة
أحمغ يعحمذ ثذسيجيا

 لل ىثثثثش ةمثثثثا لثثثثمً وال   بثثثثرؿ
ة
.أمثثثثثا (4)ةب ثثثثر  مثثثثً الجىثثثثذ اإلاشثض ثثثثة ؤلا شيثثثثج ثحعثثثثثبا

  عثثثثذاد ا
ة
لعثثثثثذ  لحجشيثثثثذ أحمثثثثثغ السثثثثاوي مثثثثثً  مب ثثثثز ملثثثثث  فثثثثاسط فقثثثثثذ عمثثثثل طاَثثثثثذا

حلفابثثثثثث ، ار ثمكثثثثثثً مثثثثثثً محالفثثثثثثة بثثثثثثوليكشاثيغ حثثثثثثاةم ظثثثثثثاموط الحليثثثثثثظ العثثثثثثابج 

 حمغ الساوي، ةما ثحالظ مع مل  فيييقيا الزل صود  مب ز بعذ  ظفً فيييقية. 

 عثثً رلثث  أن  مب ثثز  ثثذ حفثثل علثثى معثثاعذ  بثثذو للثثيت العثثوعغ
ة
كثثزا (5)فمثثال ،َو

كً بها مً الهجوم علثى ألاساضث   اإلافثشية، بعثذ وطذ  مب ز لىفع   اعذ   وية يحم

ان ةع  اليهود الى طاهب  عً وشيج الحفشين لليهود ببىا  معبذ أوسؼليم، ةما أن 

                                                           
 .1،ؿ13ظليم حعً،مفش القذيمة،)القاَش :مىبعة داس الكحاب العشبي،بال.ت(،ض (1)
 .424،ؿ0با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة ،ض (0)
 .081-082،ؿ1دوى القذيم ،ضـالي، الؽشق ألا  (3)
 .165بشن،ثاسيخ اليوهان، ؿ (4)

5) Olmstead,History Of  Persian Empire,P.88. 
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الفشط اةخعثبوا إلثى طثاه هم عواوثظ الجىثود اإلاشثض ثة اليهثود الثزيً كثاهوا فثي لذمثة 

 الفثثشط فثثي احثث(1)الفشعثثون اإلافثثشل 
ة
 عثثً رلثث  أن ال ياهثثة ظثثاعذت ةس ثثرا

ة
حالل .فمثثال

و مثً مذيىثة  مفش، إر َشب أحذ  اد  أحمغ الساوي مً الا شيج ويذعى فاهيغ َو

َالي اسهاظثثثثثثوط، واهمثثثثثثم إلثثثثثثى مععثثثثثثكش  مب ثثثثثثز، وأولعثثثثثث  علثثثثثثى ألاظثثثثثثشاس الععثثثثثثكشية 

 .(0)للجيؾ اإلافشل 

 
ة
ثحثثثثثثثثثش  الجثثثثثثثثثثيؾ الالميدثثثثثثثثثث  باثجثثثثثثثثثثاٍ مفثثثثثثثثثثش إلثثثثثثثثثثى الحثثثثثثثثثثذود اإلافثثثثثثثثثثشية مثثثثثثثثثثاسا

ألارىثثثا  ثثثثوفي أحمثثثغ السثثثاوي، بفلعثثثى ن، وأسسثثث ى أظثثثىول  فثثثي ميىثثثا  ع ثثثا، وفثثثي َثثثزٍ 

ثل إلثى الحثثذود  وثثولى ابىث  بعثثماثي  السالثص العثشػ، وكثثان الجثيؾ الالميدث   ثثذ ـو

اإلافثثثثشية، و ثثثثذ اثبثثثثز مثثثثً مذيىثثثثة  ثثثثض   اعثثثثذ  اهىثثثثالق باثجثثثثاٍ مفثثثثش. وعىثثثثذ بلو ثثثث  

مذيىثثثثثثة بلوصيثثثثثثثوم )الفشمثثثثثثثا( اهثثثثثثثذحش الجثثثثثثثيؾ اإلافثثثثثثثشل، وظثثثثثثثقىد اإلاذيىثثثثثثثة، وأعق هثثثثثثثا 

 (3)ق.م 505ا ححثام عث ن ؼثمغ رثم مىثظ عثام 
ة
. ويببرهثا هثق مفثشل موطثود حاليثا

فثثثثي الفاثي ثثثثان عثثثثً دلثثثثول  مب ثثثثز إلافثثثثش: "أجثثثثى إلثثثثى مفثثثثش اإلالثثثث  العظثثثثيم ل ثثثثل الثثثثبالد 

ألاطىبيثة  مب ثز علثى حث ن كثان معث   شبثا  الثبالد ألاطىبيثة كلهثا، عىثذما اظثحولى علثثى 

فثثثا . أمثثثا بعثثثماثي  السالثثثص فقثثثذ ع(4)َثثثزٍ ألاسك طميعهثثثا أظثثثحوو ها َثثثؤال  الغشبثثثا "

عىث   مب ثثز،   ثر أن الفشعثثون العثثابج حثاول إرثثاس  اإلافثثشي ن لثذ الفثثشط، فاؼثثحي 

.و ثذ عثذ حكثم  مب ثز إلافثش َثو بذايثة (5) مب ز في معاملح  حتى أدذ ب  إلى الاهححثاس

 ألاظش  العابعة والعؽشيً في مفش.

                                                           
 .0،ؿ13،ضمفش القذيمةحعً، (1)
 .0،ؿ13اإلافذس هفع ،ض (0)
 للمضيذ مً الحفاـيل عً اححالل مفش مً  بل  مب ز أهظش: (3)

Olmstead,History Of  Persian Empire,PP.88-89;Ghirshman, Iran,p137;Sykes, 

History Of Persia,Vol,1,P.158. 

؛عبثثثثذ الحميثثثثذ صايذ،مفثثثثش ال الذ ،"مقذمثثثثة فثثثثي ثثثثثاسيخ مفثثثثش 0،ؿ13حعً،مفثثثثش القذيمثثثثة،ض

 .032؛عففوس، معالم ثاسيخ الؽشق ألادوى القذيم ،ؿ937(،ؿ1966الفشعوهية"،)القاَش : 
 .8،ؿ13حعً،مفش القذيمة،ض (4)
؛عفثثثثفوس، 085-084،ؿ1؛ـثثثثالي، الؽثثثثشق ألادوثثثثى القثثثثذيم ،ض937صايذ،مفثثثثش ال الثثثثذ ،ؿ (5)

 .031معالم ثاسيخ الؽشق ألادوى القذيم ،ؿ
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إن مثثثثثً ألامثثثثثوس الجثثثثثذيش  بالحىويثثثثث  بهثثثثثا، أن عهثثثثثذ  مب ثثثثثز فثثثثثي حقيقحثثثثث  عهثثثثثذ 

ي الجاهثثث  الععثثثكشل، وان  ثثثضو مفثثثش مثثثا َثثثو إال ثىفيثثثزا ل ىثثثة إلفا ثثثات عذيثثثذ  فثثث

أعثثثثثثثثذت مثثثثثثثثً  بثثثثثثثثل اإلاؤظثثثثثثثثغ كثثثثثثثثوسػ، فا حثثثثثثثثذاذ الالحقثثثثثثثثة ظثثثثثثثثحشبد فؽثثثثثثثثل  مب ثثثثثثثثز 

الععثثثكشل فثثثي الامحثثثذاد الالميدثثث ، وإن إلفا ثثث  فثثثي رثثثالذ حمثثثالت ععثثثكشية مححاليثثثة 

دليل واجي على عً عذم  ذس  ألال ثر مثً مواـثلة ألاَثذا  التث  ولثعد لح ثويً 

 لححىثثثثيم ؤلامبراو
ة
وسيثثثثة الالميييثثثثة، فعهثثثثذ  مب ثثثثز الثثثثزل ظثثثثييحه  ب اسرثثثثة كثثثثان كافيثثثثا

 ؤلامبراووسية.

اعذ  مب ز ال ىي لسالذ حمالت حشبية إلاذ العلىان الفاسسث   علثى  شواطثة التث  

كاهثثثثد جعثثثثيىش علثثثثثى ظثثثثواحل البحثثثثش اإلاحوظثثثثثي الغشبيثثثثة، وألثثثثشذ علثثثثثى واحثثثثة أمثثثثثون 

إلاثثثثؤدل إلثثثى ليبيثثثثا، والسالسثثثة لثثثثذ اإلاو لثثثة فثثثي باديثثثثة وثثثشابلغ للعثثثثيىش  علثثثى الىشيثثثج ا

.و بل أن يؽشل  مب ز بالحوط  هحو  شواطة أ ذم على إلمال مىىقة (1)الحبؽة

ثثثا  للحوطثثث  هحَو
ة
،مثثثع رلثثث  أن الحملثثثة علثثثى  شواطثثثة لثثثم ثىفثثثز (0)لوبيثثثا وبش ثثثة ثمهيثثثذا

 .(3)بعب  سفن الفيييقيون بالعما   ظىولهم في  ضو   شبا هم القشواطي ن

(، إر ثثثثثشول اإلافثثثثادس  كثثثثان الهثثثثذ  السثثثثاوي  لقمب ثثثثز َثثثثو واحثثثثة أمثثثثون )ظثثثثيٍو

  وام  )
ة
( مقاثل، وثحش  مً ويبة في مفش 520222اليوهاهية أن  مب ز أعذ طيؽا

عبثثثثثر الصثثثثثحشا ، ووـثثثثثل إلثثثثثى الواحثثثثثة ال اسطيثثثثثة   ثثثثثر أن الحملثثثثثة لثثثثثم ثثثثثثى ي بعثثثثثب  

 .(4)العواـظ الشملية الكسيفة

، هحثثو بثثالد ال
ة
،ويبثثذو أن  مب ثثز (5)ىوبثثةكاهثثد الحملثثة السالسثثة وطهتهثثا طىوبثثا

 ثثذ حثثاول فثثي َثثزٍ الحملثثة اإلاثثش  الحأةثثذ مثثً ظثثالمة مو فثث  فثثي حالثثة الححثثش  باثجثثاٍ 

 ،
ة
الجىوب، فأسظل طواظيع  إلى أريوبيا،   ر أن الحقشيش الزل سفع إلي  كان  شيبا

م ) ، إر ثبلثثغ أعمثثاَس
ة
 مثثا يعمثثشون وثثويال

ة
( ظثثىة، 102إر طثثا  فيثث  أن ألاريثثوبي ن  البثثا

 يحجثثثاوصون َثثثزا العثثثً، وكثثثاهوا يثثثأكلون اللحثثثم اإلاؽثثثول، وعؽثثثشبون وبعمثثثهم أ
ة
حياهثثثا

                                                           
 .425،ؿ0با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة،ض (1)
 .0،ؿ13حعً،مفش القذيمة،ض (0)

3) Ghirshman,Iran,p.137. 
4) Ibid, P.137. 
5)Ghirshman,Iran,p.137; Huart, Ancient Persia,P.48. 
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 مؽثثثوية فثثثي مثثثشض مثثثً 
ة
اللثثبن بك ثثثر . وكثثثان س،ظثثثا  العاـثثثمة يمثثثعون فثثثي اإلاعثثثا  لحومثثثا

اإلاثثثشوض التثثث  ثقثثثثع لثثثاسض اإلاذيىثثثة، ليأكلهثثثثا أل  ثثث ق فثثثي اليثثثثوم الحثثثالي، وكثثثان ملكهثثثثم 

شذ كثثثثاهوا يورقثثثثون فثثثثي أوثثثثول  امثثثثة مثثثثً أل سطثثثثل مثثثثً سطثثثثال اإلاملكثثثثة. وأهثثثث  حتثثثثى ألاظثثثث

 عىثثثذَم، وكاهثثد الحوابيثثد ثفثثثىع 
ة
 و يمثثا

ة
أ ثثالل مثثً رَثثث . ولكثثً البروهثثض كثثثان هثثادسا

مثثً الضطثثاض، ف ثثرذ مثثً لاللهثثا طسثثص اإلاثثوجى، وكثثان يحثثحفه بهثثم فثثي اإلا ثثزل مثثذ  عثثام، 

.إن (1)وثقذم ووال َزٍ الفتر  القشاب ن مً أطلهثم رثم ثقثام لهثم  بثوس حثول اإلاذيىثة

را فابثذ  ةب ثر  لقمب ثز، ويكؽثظ عثً ظثو  طهثاص اظثحبباساث   َزا الحقشيش لم يكً

ولثثعظ ثىظيمثث ، إر أهثث  لثثم يكثثً يكؽثثظ عثثً  ثثو  ألاريثثوبي ن الععثثكشية، ةمثثا أهثث  

طا  ملك باإلابالغات، وكل ما يمكً الاظحفاد  مى  َثو رثشو  َثزا ؤلا لثيم، ويبثذو أن 

د حملثثة إلثثى هباثثثا َثثزا ألامثثش دفثثع ألاظثثحار عبثثذ العضيثثض ـثثالي إلثثى القثثول أن  مب ثثز  ثثا

 في رَ ها
ة
 .(0))مملكة ألاريوبي ن( ومعا

ثثثثثثولى  مب ثثثثثز القيثثثثثاد  بىفعثثثثث ، و ثثثثثام بحقويثثثثثة اإلاثثثثثذن الوا عثثثثثة علثثثثثى وشيثثثثثثج 

 إلثثثثثثى سوايثثثثثثة 
ة
الحملثثثثثثة، وأرىثثثثثثا  ثقذمثثثثثث  جؽثثثثثث ر ألالبثثثثثثاس إلثثثثثثى أهثثثثثث  صاس أظثثثثثثوان، واظثثثثثثخىادا

ثا  مب ثز كاملثة الاظثحعذادات، بثل كاهثد ج عثاوي َ رودوت لم ثكثً الحملثة التث  طهَض

 عثثً رلثث  أن طيؽثث   ابثثل فثثي وشيقثث  الحبؽثثة مجموعثثة 
ة
مثثً هقثثق فثثي اإلاثثؤن، فمثثال

.ومع رل  فثئن الثبعن يؽث ر إلثى أن  مب ثز لثم يىفثز (3)مً الضهوض أةلي لحوم البؽش

 .(4)الحملة بعب  بلو   أهبا  الالىشابات في إيشان

فبعثذ   بل أن هىه  عهذ  مب ز البذ مً ؤلاؼاس  إلى ؤلاداس  في عهذ  مب ز،

 ثثضو مفثثش، ألثثيفد واليثثة طذيثثذ  إلثثى واليثثات ؤلامبراووسيثثة الالميييثثة أولثثج عليهثثا 

( وعاـثثثثثمتها ممفثثثثثيغ، وولثثثثثعد الحاميثثثثات الععثثثثثكشية فثثثثثي دفىثثثثثة Mudrayaأظثثثثم )

بؽثثثثشق الثثثثذلحا، وفثثثثي ممفثثثثيغ، والفىحثثثث ن، ار كاهثثثثد يقثثثثيم إعثثثثذاد ةب ثثثثر  مثثثثً اإلاشثض ثثثثة 

ل أبثثيغ، وأمثثش بقحثثل الكهىثثة، .ويثثذعي َ ثثرودوت أن  مب ثثز  ثثام بقحثثل العجثث(5)اليهثثود

                                                           
 .938،ؿمفش ال الذ صايذ، (1)
 .085،ؿ1ـالي، الؽشق الادوى القذيم،ض (0)
 .50با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (3)
 .123ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (4)
 .938صايذ، مفش ال الذ ،ؿ (5)
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.  ثثثثثثر أن مثثثثثثا رةثثثثثثٍش (1)وإلثثثثثثشاض طسثثثثثثة أمثثثثثثاصعغ، واظثثثثثثح زل اللعىثثثثثثات عليهثثثثثثا رثثثثثثم حش هثثثثثثا

َ ثثرودوت ال يىىبثثج فثثي الوا ثثع مثثع ألاحثثذاذ، ففثثي العثثام العثثادط مثثً حكثثم  مب ثثز 

ق.م حيىمثا كثثان  مب ثز فثثي أريوبيثا مثثات العجثل اإلاقثثذط، وولثذ العجثثل  504أل عثام 

ػ حتثثى بلثثغ العثثام الشابثثع مثثً حكثثم داسا ألاول، ةمثثا مسثثل أبثثيغ فثثي عهثثذ  مب ثثز، وعثثا

 .(0) مب ز في اللوحات اإلافشية على وشيقة الفشاعىة

أمثثثثثثا فلعثثثثثثى ن فثثثثثثال وعثثثثثثش  الكس ثثثثثثر ع هثثثثثثا فثثثثثثي عهثثثثثثذ  مب ثثثثثثز، إال أن السابثثثثثثد أن  مب ثثثثثثثز 

ثل بث ن فلعثى ن  اظحبذم القبابل العشبية مً اطل ثجه ٍز بثاإلاؤن فثي الىشيثج اإلاـو

.ويؤةذ ألاظحار أوإلاعحذ أن الهجوم على مفش أوجثي أن (3)فشومفش أرىا   ضوٍ إلا

العثثثشب كثثثاهوا َثثثو القثثثو  الحقيقيثثثة فثثثي مىىقثثثة واظثثثعة فثثثي فلعثثثى ن، وؼثثثشق ألاسدن، 

.وفثثي أوابثل الاحثثحالل الفاسسثث   لفلعثى ن وعثثش  عثثً (4)وصثحشا  الىقثث  بمثثا فيهثا  ثثض 

ىى ظثثثكدى ألادوميثثث ن فثثثي مىثثثاوج عثثثذ  مثثثً الىقثثث ، وطىثثثوب َمثثثبة فلعثثثى ن الوظثثث

 .(5)حتى مذيىة ال ليل

-فثثثي ال لثثثيت العشبثثثي هقثثثشأ فثثثي أول حكثثثم  مب ثثثز عثثثً أظثثثم سطثثثل يثثثذعى دايثثثان

وس )-ؼاس و أظم أةذل هابث  حثاةم أسك البحثش )Daian-Šar-Uṣurأـو -Amil(َو

Šanu-ša MatTam-Tim ًأمثثثثثا هاببثثثثث  فمثثثثث 
ة
( وسبمثثثثثا كثثثثثان حثثثثثاةم أسك البحثثثثثش فاسظثثثثثيا

 .(6)ظ ان اإلاىىقة

فش  عً اهاية عهذ  مب ثز ثكفثي للبثد فثي الحقيقثة لم ثكً اإلاعلومات اإلاحو 

الحاسيبيثثثثثثثثثة، فاإلاعلومثثثثثثثثثات جؽثثثثثثثثث ر إلثثثثثثثثثى أن  مب ثثثثثثثثثز أ ثثثثثثثثثذم علثثثثثثثثثى  حثثثثثثثثثل صوطحثثثثثثثثث ، وابىثثثثثثثثث  

                                                           
 ، 123،ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ085ؿ1ض ـالي، الؽشق الادوى القذيم، (1)

2) Olmstead,History Of  Persian Empire,PP.89-90. 

 .939-938صايذ،مفش ال الذ ،ؿ
ثثان عبثثذ (3) طثوسض كوهحيىثثو، الحيثا  اليوميثثة فثثي بثالد بابثثل وأؼثثوس، ثشطمثة ظثثليم وثث  الحكشيتث  وبَش

 .111(،ؿ1979 الحكشيت ،)بغذاد: داس الحشية للىباعة،
4) Olmstead,History Of  Persian Empire,PP.88. 

ظثثامي ظثثعيذ ألاحمذ،فلعثثى ن حتثثى الححشيثثش العشبي،)بغثثذاد، داس الؽثثؤون السقافيثثة العامثثة  (5)

 .58(،ؿ1988
6) Dougherty,The Sea land,PP.120-121. 

 .329ألاحمذ،ثاسيخ ال ليت العشبي،ؿ
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بشيكعثثيبغ بعثثهم مثثً  وظثث ، ودفثثً أرىثثا عؽثثش مثثً أعيثثان الفثثشط أحيثثا ، و ضثث ى 

با عذام على ةشوظوط رم هذم على فعل ، وظش ح ن علم إن حكم  لم يىفثز، رثم 

ثثثثثزٍ (1)الثثثثثزيً ثثثثثألشوا عثثثثثً ثىفيثثثثزٍ، ةمثثثثثا  حثثثثل ألحثثثثث  سوةعثثثثاها عا ثثثث  اإلاثثثثوظف ن ،َو

ثثف    يمكثثً ـو
ة
اإلاعلومثثات جؽثث ر إلثثى أن َىثثا  الثثىشاب فثثي   فثثية  مب ثثز وأحياهثثا

 بأه  مجىون، ومع رل  ال يمكً الخعليم ب ل طضي يات َزٍ ألالباس.

كاهد ألاولال في إيشان ظيئة، وكان  مب ز  ذ ثش  مفثش هحثو ظثوسيا رثم 

ثثلح  ألالبثثاس أن أليثث  باسديثثا  ثثذ ا حفثث  العثثشػ، وإن كاهثثد فلعثثى ن، َو ىثثا  ـو

َثثثثزٍ (0)َىثثثثا  معلومثثثثات جؽثثثث ر إلثثثثى أن  حثثثثل باسديثثثثا  ثثثثذ ثثثثثم فثثثثي أول عهثثثثذ  مب ثثثثز ،وإن 

ألالبثثاس ثثثزةش أن مجوسثث   يثثذعى گوماثثثا  ثثذ اهححثثل   فثثية باسديثثا، وأعلثثً السثثوس  

ىا  اعترالثات حقيقيثة حثول  ألامثش   ثر أن مع عذم الحأةيذ على َزٍ اإلاعألة، َو

 مب ثثز ب ثثل ألاحثثوال لثثم يثثحمكً مثثً إلمثثاد رثثوس  باسديثثا أو گوماثثثا، وإن الحمثثاسب فثثي 

ألالباس حول   فية باسديا أو گوماثا يجعل اإلاعألة أة ر ـعوبة، بيثذ أهث  يمكثً 

القثثول ب ثث    مثثً السقثثة أن  مب ثثز  ثثذ  حثثل أو اهححثثش فثثي فلعثثى ن والسثثوس  مثثا صالثثد 

 .(3) ابمة

 

 

 

                                                           
ول ديوساهثثد،  فثثة الحمثثاس ، ثشطمثثة   بثثذسان،)القاَش : مىبعثثة لجىثثة الحثثأليظ والترطمثثة  (1)

 .073؛ظعيذ، العشاق لالل عفوس الاححالل ،ؿ426،ؿ0(،ض1977اليؽش و 
ق.م. أهظثثثثثثثثثثثش أبثثثثثثثثثثثثو  506جؽثثثثثثثثثثث ر بعثثثثثثثثثثثن ألالبثثثثثثثثثثثاس إن  مب ثثثثثثثثثثثز  ثثثثثثثثثثثذ  حثثثثثثثثثثثل أليثثثثثثثثثثث  باسديثثثثثثثثثثثا ظثثثثثثثثثثثىة  (0)

 .93مغلي،ايشان،ؿ
 :  للمضيذ مً الحفاـيل أهظش (3)

Ghirshman,Iran,p.138-139; Sykes, History Of Persia,Vol,1,P.159; Olmstead, 

History Of  Persian Empire,PP107ff; Bausani, The Persians,P.19;  Huart, 

Ancient Persia,PP.49. 

؛ ألاحمثثذ والهاؼثث  ، 085،ؿ1؛ـثثالي ،الؽثثشق الادوثثى القثثذيم،ض943ؿ صايذ،مفثثش ال الثثذ ،

 .124ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ
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ق.م() عهــد  456-522ارة ألاكــاليو وعهــد  ارا ألاول ك الكبيــر ك) الخوصــعاث و إ -

 الاز هار(:

أن الفتثثثثر  التثثثث  ثمثثثثمىتها حكثثثثم داسا الكب ثثثثر فثثثثي أعثثثثوام حكمثثثث  ألاولثثثثى، جعثثثثذ 

 فثي ثثاسيخ ؤلامبراووسيثة، وان إعثاد  ثشةيث  ألاحثذاذ يححثاض إلثى معشفثة 
ة
 اممة طثذا

الكب ثثر با حثثذاذ مثثً طاهثث   عال ثثة كثثل مثثً باسديثثا بگوماثثثا مثثً طاهثث ، وعال ثثة داسا

خلثثثثثش. إن الكس ثثثثثر مثثثثثً البثثثثثاحس ن مثثثثثً أةثثثثثذ إن ال ثثثثثاًَ اتجوسثثثثث   گوماثثثثثثا  ثثثثثذ اهححثثثثثل 

  فثثثية باسديثثثا أو ظثثثم رديغ الثثثواسد فثثثي اإلافثثثادس الكالظثثثيكية، وأعلثثثً روسثثثث  علثثثى 

َثثثزٍ الفشلثثثية، إر يثثثزةش أن  مب ثثثز أرىثثثا  وطثثثودٍ فثثثي (1) مب ثثثز .ويؤةثثثذ ألاظثثثحار بثثثا ش 

ـثثثلح  أهبثثثثا   رثثثوس  ثضعمهثثثا گوماثثثثا اتجوسثثثث   الثثثزل كثثثان يؽثثثب  باسديثثثثا فلعثثثى ن  ثثثذ و

.ويثثثثزةش ألاظثثثثحار بثثثثشن إن (0)ق.م 500فثثثثادعى َثثثثزا العثثثثشػ، وأعلثثثثً هفعثثثث  مل ثثثثا عثثثثام 

رثثثوس   امثثثد فثثثي أوالثثثش عهثثثذ  مب ثثثز ثضعمهثثثا ألثثثٍو وظثثثاهذٍ فيهثثثا ةهىثثثة اتجثثثوط، وان 

ز َثو َىا  سواية ألشذ وسدت في ثاسيخ سظ   محألش، ثقول إن الزل راس علثى  مب ث

.ويىفشد (3)  ق مححال أهححل   فية َزا ألامل الزل كان  مب ز  ذ  حل   يلة

ألاظثثحار ديوساهثثد بثثشأل  شيثث  مفثثادٍ إن السثثوس  التثث  اهثثذلعد فثثي أوالثثش عهثثذ  مب ثثز 

 ثثثذ ثضعمهثثثا أحثثثذ الشطثثثال الثثثذيً اإلاحعفثثثثب ن مثثثً أثبثثثال اإلاثثثزَ  اتجوسثثث   القثثثثذيم، 

 للقمثا  علثى الضسادؼثخية د
ة
.  ثر (4)يثً الذولثة الفاسظثية الشظث  وكان يعمثل طاَثذا

إن رلثث  ال يمكثثً ألالثثز بثث  بعثثب  إن الضسادؼثثخية لثثم ثفثثبن ديثثً سظثث   للذولثثة أال 

فثثثي عهثثثذ داسا الكب ثثثر، ةمثثثا إن الكحابثثثات اإلاحثثثوفش  عثثثً رثثثوس  گوماثثثثا ال ثفثثثش  بوطثثثود 

 عامل ديد  للسوس  .

اسا إن اإلافادس الكالظيكية لم ثوجثي لىثا بفثوس  طذيثة مثً الثزل  حلث  د

  ث ق مثذعي اظثم  گوماثثا؟، أو اهث   حثل باسديثا ابثً كثوسػ 
ة
الكب ر، فهل َو فعال

الكب ثثر وأمل اإلالثث   مب ثثز؟، فألبثثاس َثثزٍ اإلافثثادس محمثثاسبة بهثثزا ال فثثوؿ. فمثثال 

                                                           
1) Ghirshman,Iran,P.138;Bausani, The Persians,P.19. 

؛اهظثش أيمثا: وث  بثا ش 426،ؿ0؛ض576،ؿ1فثي ثثاسيخ الحمثاسات القذيمثة،ض با ش،مقذمة (0)

 .059،ؿ1(،ض1982وخلشون،ثاسيخ العشاق القذيم،)بغذاد: مىبعة طامعة بغذاد،

 .165بشن،ثاسيخ اليوهان،ؿ (3)

 .426( ديوساهد، فة الحماس ،ؿ4)
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عً رل ، فلثو ساطعىثا طميثع اإلافثادس ال اـثة بمقحثل باسديثا فأهىثا ال هجثذ إن ألثاٍ 

  التثث   حثثل فيهثثا.   ثثر إن ال ثث    الثثزل  ثثذ  حلثث ، وال وعثثحىيع أن هحثثذد ةثثزل  الفتثثر 

يلفثثثثثد الاهخبثثثثثاٍ َثثثثثو إن اإلافثثثثثادس  ثثثثثذ أةثثثثثذت إن اإلاثثثثثذعي گوماثثثثثثا اتجوسثثثثث   كثثثثثان ةس ثثثثثر 

الؽب  مثً باسديثا، وبعثب  َثزا الؽثب  اإلاوطثود بث ن باسديثا وگوماثثا اتجوسث   اعحقثذ 

عذد مً ات حف ن بالحثاسيخ الالميدث ، إن داسا  ثذ رثاس علثى باسديثا الحقيقثي بعثذ أن 

هكش   ف ، ووـف  بأه  اإلاذعي گوماثا اتجوس  ، وبثشس هكشاهث  لش فثية باسديثا أ

 بحيص ال يمكً الحمي ز 
ة
 ةب را
ة
حقيقة ادعاب  بان گوماثا اتجوس   يؽب  باسديا ؼ ها

ميثثة ال وطثثود لهثثا و ثثثذ  بي همثثا، وعليثث  فيظهثثش إن گوماثثثا اتجوسثث   كثثثان   فثثية َو

ي ، الن باسديثا وألثاٍ  مب ثز كاهثا يحمحعثان فشلد على باسديا حتى يبرس داسا روسث  عل

بجماَ ريثثثثثة عاليثثثثثة ل واهمثثثثثا ابدثثثثث  كثثثثثوسػ السثثثثثاوي مؤظثثثثثغ ؤلامبراووسيثثثثثة الالميييثثثثثة. 

لزل  بعب  ما ثقذم يبذو إن الش ق الزل راس على  مب ز أرىا  وطودٍ في مفش 

َثثثو ألثثثاٍ باسديثثثا، ولثثثيغ اإلاثثثذعو گوماثثثثا اتجوسثثث  . ويبثثثذو أيمثثثا بثثثأن اظثثثخيال  باسديثثثا 

ى العشػ الالميد  لم يأِت مً س بة حقيقية في السوس  على ألي ، وإهما طا  مً عل

ؼثثثعوس بوطثثثود مثثثؤامش  دالليثثثة اظثثثحغلد  يثثثاب اإلالثثث   مب ثثثز عثثثً الثثثبالد واظثثثحغلد 

ةثثثثثزل  فؽثثثثثل حمالثثثثثث  الععثثثثثكشية، فاظثثثثثخبج باسديثثثثثا َثثثثثزٍ اإلاثثثثثؤامش  باظثثثثثخيالب  علثثثثثى 

أليثثث  إوال ثثثثا، وان أهبثثثثا  مقاليثثثذ الحكثثثثم. و ثثثذ يجثثثثوص ةثثثزل  إن باسديثثثثا لثثثثم ي ثثثر علثثثثى 

ثثثثلد إلثثثثى اإلالثثثث   مب ثثثثز هثثثثي ألبثثثثاس ملفقثثثثة، وثمسثثثثل حلقثثثثة مثثثثً ظلعثثثثلة  روسثثثث  التثثثث  ـو

ثثول للحكثثم .ومثع َثثزا يمكثثً الاعتثراك علثثى َثثزٍ (1)اإلاثؤامشات التثث  ولثعها داسا للـو

ثلد للملث   مب ثز  ثا التث  ـو الفشلية في الىقىة ال اـة بان السوس  أـثال وألباَس

ا الكب ر، إر إن َىا  مً الىفوؿ البابلية الت  ثزةش بان هي ملفقة مً ثذب ر داس 

كثثزا يمكثثً إعثثاد  (0)باسديثثا َثثو ملثث  بابثثل وملثث  البلثثذان ، ممثثا يؤةثثذ رثثوس  باسديثثا، َو

 ق.م( بالؽ ل الحالي : 500-504ثشثي  ألاحذاذ لالل ألاعوام )

ق.م، فتثثر  العمليثثات الععثثكشية لقمب ثثز، وان فؽثثل  500-504.جغىثثي الفتثثر  مثثً 1

 على حكم أظش  كوسػ الساوي .ح
ة
 مالث  دفعد ألي  للسوس  حفاظا

                                                           

 .53-50با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (1)

 .53اإلافذس هفع ،ؿ (0)
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ق.م علثثثى أليثثث ، وظثثثاهذٍ بثثثالسوس   500.رثثثاس باسديثثثا حثثثاةم ألا ثثثاليم الؽثثثش ية عثثثام 0

ثزا يعدث   الكهىة اتجثوط، وسبمثا كثان گوماثثا  ث ق حقيقثي واحثذ أثبثال باسديثا، َو

 إن ألال ر لم ُيقحل في بذاية عهذ  مب ز.

أيلثثثول  - 09خراس إلثثثى -11فتثثثر  حكثثثم باسديثثثا مثثثا بثثث ن  يحثثثذد بعثثثن البثثثاحس ن

.وعلثثى كثثل حثثال أعلثثً باسديثثا السثثوس ، أعق هثثا وفثثاٍ  مب ثثز، وكثثان (1)ق.م 500مثثً عثثام 

الجثثثثثيؾ الالميدثثثثث   ثثثثثذ اهحثثثثثاص إلثثثثثى طاهثثثثث  ألامثثثثثشا  العثثثثثبعة الثثثثثزيً كثثثثثاهوا بقيثثثثثاد  داسا 

َثثزٍ اإلاعثثألة ،وان كاهثثد (0)الكب ثثر الثثزل ييح ثث  إلثثى فثثشل خلثثش مثثً العثثاللة الالميييثثة

بشمتها عشلة للؽث . أمثا باسديثا فقثذ أعلثً مىثز البذايثة ظياظثة ظثلمية أرىثا  ثوليث  

 يىق على إيقا  الحشب، وإيقا  الحجىيذ للحشب إلاذٍ 
ة
العشػ، إر أـذس مشظوما

. بيثثثذ إن داسا الكب ثثثر وأعواهثثث  ظثثثشعان مثثثا ثمكىثثثوا مثثثً القمثثثا  علثثثى (3)رثثثالذ ظثثثىوات

سات ألا ثثثثثثاليم فثثثثثثي: ماسةياهثثثثثثا، وظوظثثثثثثة، وبابثثثثثثل، حكثثثثثثم باسديثثثثثثا ممثثثثثثا ظثثثثثثب  اهثثثثثثذالل رثثثثثثو 

وفثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسط، وميثثثثثثثثثثثثثثثثثثذيا، وظثثثثثثثثثثثثثثثثثثوسية،    ثثثثثثثثثثثثثثثثثثر إن داسا ثمكثثثثثثثثثثثثثثثثثثً بمثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ ، وط ثثثثثثثثثثثثثثثثثثز  إاهثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  

.لكثثثثً لثثثثم يكثثثثً إلمثثثثاد السثثثثوسات كافيثثثثا  عثثثثاد  الهثثثثذو  ل مبراووسيثثثثة (4)الالثثثثىشابات

 ف ان على داسا الكب ر إن يحبز عذ  لىوات هي : 

 .الحقشب مً البيد الحاةم العابج .1

 الورابج العياظية الذعابية . .وؽش0

باليعثثثبة للجاهثثث  ألاول فثثثئن اإلافثثثادس جؽثثث ر إلثثثى إن داسا الكب ثثثر ثثثثضوض مثثثً 

و ثثام بحقشيثث  إفثثشاد عابلتهثثا، إر بعملثث  َثثزا  ،( ابىثث  كثثوسػ السثثاويAtossaاثوظعثثا )

.أمثا الجاهث  السثاوي فهثو (5) ذ طعل مً أفشاد البيد الحاةم العابج أثباعثا وأعواهثا

ورابق  ب ن فشعي عابلثة  مب ثز، إر يببرهثا فثي ةحاباثث  إن اإلالثو  الثزيً سبي هفع  في 

كثثثثثوسػ – مب ثثثثثز ألاول  –كثثثثثوسػ ألاول -ظثثثثثبقٍو َثثثثثم كثثثثثجالجي : ثايعثثثثثبغ )طيؽثثثثثبؾ( 

ثثثثثو ييح ثثثثث  إلثثثثثى خسيثثثثثاساميغ –السثثثثثاوي  –اسظثثثثثامغ– مب ثثثثثز السثثثثثاوي مثثثثثً الفثثثثثشل ألاول ،َو

                                                           

 .53اإلافذس هفع ،ؿ( 1)

 .373ألاحمذ واحمذ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (0)

 .165( بشن،ثاسيخ اليوهان،ؿ3)
4) Olmstead, History Of  Persian Empire,PP.107ff. 

 .54با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (5)
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 : "هحثً مثً صمثً . وطثا  فثي إحثذذ ورابقث(1)َعحاظبغ وأل را َو، مً الفثشل السثاوي

 وان الحاظثع بيث هم"
ة
.ةمثا (0)ذثحيج هثبال  وان رمثان أ ث اؿ مثً عابلحىثا كثاهوا ملوكثا

عمثثثذ داسا الكب ثثثر إلثثثى ج ثثثجيل اهحفثثثاساث  فثثثي مىحوثثثثة جثثث مة عىثثثذ طبثثثل بهعثثثحون، 

واإلاىحوثثثثثة عىثثثثذ ظثثثثفن الجبثثثثل العظثثثثيم )بهعثثثثحون( وهثثثثي علثثثثى معثثثث ر  يثثثثوم مثثثثً ؼثثثثشق 

العثثؤال اإلاىثثشو  مثثا َثثو مقثثذاس الاعحمثثاد .  ثثر إن (3)ةشميؽثثاٍ  ثثشب وشيثثج لشاظثثان

 على ما وسد على لعان داسا والظيما في مىحوثة بهعحون؟.

يثثثثثثشذ بعثثثثثثن اإلاثثثثثثؤسل ن اهثثثثثث  ال يمكىىثثثثثثا الاعحمثثثثثثاد علثثثثثثى مثثثثثثا وسد فثثثثثثي مىحوثثثثثثثة 

ثثثثثثظ كثثثثثثل لفثثثثثثوم  بالكثثثثثثزب،   إن داسا  ثثثثثذ ـو
ة
بهعثثثثثحون كليثثثثثثا، إر يبثثثثثثذو فيهثثثثثثا واجثثثثثثحا

ذ فيث  بثان اإلالث  داسا هفعث  كثان واعحبر هفع  الفادق الوحيذ في الو ثد الثزل هجث

 بثثان الىثثاط ظثثو  ال يفثثذ ون بمثثا طثثا  فثثي َثثزٍ الكحابثثات مثثً ألبثثاس بحيثثص 
ة
عاسفثثا

لثثمً ةحاباثثث  لعىثث  ؤلالثث  اَثثوسامضدا ل ثثل مثثً يؽثث   فثثي صثثحة ألالبثثاس الثثواسد  فيهثثا 

.والحقيقة إن ظب  اتهام داسا ل فوم  بالكزب، وان لعىة اَوسامضدا ثحل في كل 

 بأهثث  ح ايثثة وعثثب   و فثثة مثً يؽثث  فثثي صثثح
ة
ة أ والثث ،  ساطثثع إلثثى كوهث  يعثثش  طيثثذا

 لثثثثثذ اإلالثثثثث  باسديثثثثثا، وان السثثثثثوسات التثثثثث  اهثثثثثذلعد لثثثثثذٍ كاهثثثثثد 
ة
گوماثثثثثثا كاهثثثثثد ثلفيقثثثثثا

بعثثثثب  اعحذابثثثث  علثثثثى حشمثثثثة البيثثثثد الحثثثثاةم الثثثثزل أظثثثثغ ؤلامبراووسيثثثثة الالميييثثثثة 
ىثثثا البثثثذ مثثثً الخعثثثا،ل مثثثً َثثثو داسا الكب ثثثر ؟ إن ةحابثثثة بهعثثثحون (4) السالريثثثة اللغثثثة .َو

.ويثثثثثثثشذ ألاظثثثثثثثحار  شؼثثثثثثثمان إن داسا َثثثثثثثو ابثثثثثثثً (5)ثؤةثثثثثثثذ إن داسا َثثثثثثثو ابثثثثثثثً َعحاظثثثثثثثبغ

.وهحثثثً رةشهثثثثا إن داسا فثثثي ةحاباثثثث  أةثثثذ علثثثى رماهيثثثثة (6)َعحاظثثثبغ حثثثاةم بثثثالد باسريثثثا

، ولثثو د قىثثثا الجاهثث  السثثاوي مثثً فشعثثثي ألاظثثش  لوطثثذها وعثثب   كثثثجالجي:  ملثثو  ظثثبقٍو

                                                           
1) Ghirshman,Iran.P.140. 

 .35(،ؿ1978بغذاد،ظامي ظعيذ ألاحمذ،العشاق القذيم،)بغذاد:مىبعة طامعة  (0)

( لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثترهت،بلذان ال الفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة الؽش ية،ثشطمة:بؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ر فشوعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيغ وكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوسةيغ 3)

 .000.،ؿ083(،ؿ1954عواد،)بغذاد:بال.مي،

 .55با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (4)

ماس شيثثثثثثثثثثثثد سوثً،علثثثثثثثثثثثثوم البابلي ن،ثشطمة:يوظثثثثثثثثثثثثظ ح  ،)ب ثثثثثثثثثثثثروت:داس الىليعثثثثثثثثثثثثة للىباعثثثثثثثثثثثثة  (5)

 .30(،ؿ1982واليؽش،
6) Ghirshman,Iran,p.139. 
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ألميثثثثثثيغ. أال إن الثثثثثثبعن –ثايعثثثثثثبغ–خسيثثثثثثاساميغ–اسظثثثثثثامغ –َعحاظثثثثثثبغ-داسا

يؽثثك  باليعثثث ، وععحقثثثذ إن داسا ال يمثثثد بفثثثلة للبيثثد الحثثثاةم، واهثثث  الحلثثثج َثثثزا 

اليعثثثثث ، والاظثثثثثثخىاد فثثثثثثي َثثثثثزا الثثثثثثشأل يعثثثثثثود إلثثثثثى فكثثثثثثش  اللثثثثثثو  الثثثثثزَ   العابثثثثثثذ للملثثثثثث  

خسيثثثثثثثاساميغ الثثثثثثثزل ثحثثثثثثثوم الؽثثثثثثث و  حثثثثثثثول أـثثثثثثثالح ، وعليثثثثثثث  يفتثثثثثثثرك أهفثثثثثثثاس َثثثثثثثزٍ 

وابىثثة اسظثثامغ مثثً ابحثثذال داسا، وان اللثثو  الثثزَ    الفشلثثية إن اإلالثث  خسيثثاساميغ،

. وبىثثثا ة علثثى رلثث  يمكثثً إعثثاد  ثشثيثث  ألاحثثثذاذ (1)اإلاثثزكوس َثثو مثثً ـثثىع داسا ةثثزل 

 ق.م وبالؽ ل الحالي: 501-500لالل عامي 

ق.م، واهححثثثثثثاس  مب ثثثثثثز، واهحيثثثثثثاص الجثثثثثثيؾ للىثثثثثثبال   500.اهثثثثثثذالل رثثثثثثوس  باسديثثثثثثا عثثثثثثام 1

 أةذت إن السابش َو گوماثا اتجوس  . العبعة هخيجة دعاية داسا الت 

 .اهحفاس داسا وأهفاٍس على باسديا، وإعالن داسا هفع  مل ا على ؤلامبراووسية.0

.صواط  مً ابىة كوسػ  ظىاد مو ف  اثجاٍ الىثبال ، وأعذابث  السثابشيً، ولحأةيثذ 3

 كون گوماثا َو الزل أعلً السوس  .

ـثثثاح  الحثثثج الؽثثثشعي فثثثي الحكثثثم، ممثثثا  .اهثثثذالل السثثثوسات بوطثثث  داسا لقحلثثث  باسديثثثا4

 كان مً داسا إال أن يقاثل مً اطل العشػ.

كاهثثثثد ابثثثثثشص ألاعمثثثثثال التثثثث  كثثثثثان علثثثثثى داسا ألاول القيثثثثثام بهثثثثا فثثثثثي َثثثثثزٍ الفتثثثثثر  

الحشطثثثثثثثة، َثثثثثثثو إعثثثثثثثاد  ثىظثثثثثثثيم ؤلامبراووسيثثثثثثثة مثثثثثثثً طهثثثثثثثة، وسبثثثثثثثي الواليثثثثثثثات بؽثثثثثثثبكة 

طهثثثة رالسثثثة. لقثثثذ مواـثثثالت مثثثً طهثثثة راهيثثثة، والاظثثثحمشاس فثثثي الحوظثثثع الععثثثكشل مثثثً 

 عذيثثثذ  فثثثي وطثثثوب 
ة
علمثثثد السثثثوسات والالثثثىشابات العىيفثثثة اإلالثثث  داسا ألاول دسوظثثثا

إعثثثثاد  ثىظثثثثيم ؤلامبراووسيثثثثة، وثحثثثثويش ظياظثثثثة الخعثثثثاَل التثثثث  ظثثثثاس عليهثثثثا كثثثثوسػ، 

وولثثثثع إداس  ؤلامبراووسيثثثثة علثثثثى أظثثثثغ وويثثثثذ . ومثثثثع رلثثثث  فلثثثثم يثثثثشةً داسا للعىثثثثظ، 

صمثثثثة فثثثثي لثثثثبي ألا ثثثثاليم الحابعثثثثة التثثثث  وإهمثثثثا اظثثثثحبذم أظثثثثلوب وظياظثثثثة طيثثثثذ  وحا

 .(0)ظمن لها باتحافظة على ةيااها السقافي في اللغة والىظم ال اـة بها

الحلفثثد ظياظثثة داسا اثجثثاٍ ألا ثثاليم الحابعثثة باليعثثبة لحالثثة كثثل إ لثثيم، 

ففي مفش بذأت الالىشابات فيها بعذ موت  مب ز، إر  امد في مفش رثوس  هضعثد 

كم الفاسس   مؤ حا، ففي أرىا   يثام رثوس  بابثل ألاولثى اهتهثضت فيها عً هفعها ه ر الح
                                                           

 .55-54با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (1)

 .428-427،ؿ0( با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة،ض0)
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ة، وأعلىد روستها، وكان العتراب الفاسس   اسياهذط َو الزل كان  ذ  مفش الفـش

 لقمعهثثا مثثً 
ة
ثثف  ممثثسال أعثادٍ داسا إلثثى الحكثثم لثثم يؽثاوش السثثوس ، بثثل كثثان يعمثل بـو

صمثثً وويثثل إاهثثا جؽثث ر  بثثل داسا. فلثثذيىا فقثثش  مثثً اإلاثثؤسمل بوليثثاهوط كثثان ُيعحقثثذ مثثً 

إلثثى اؼثثترا  اسياهثثذط فثثي َثثزٍ السثثوس . ولكثثً يجثث  أن هفهمهثثا أالن علثثى العكثثغ مثثً 

 إلثثثى وريقثثثة جعثثثش  باظثثثم بوريقثثثة وصاحثثثش سظثثثً 
ة
رلثثث ، إر إن اإلافثثثشي ن رثثثاسوا اظثثثخىادا

.أمثا داسا فقثذ ثحثش  (1)على داسا وعلى اسياهذط الثزل يؽث ر إلثى الثىشابات فثي مفثش

لثثثثثثى سأط طيؽثثثثث ، ودلثثثثثثل مفثثثثثش ،وعمثثثثثثل علثثثثثى اظثثثثثثحمالة ق.م ع 518-519فثثثثثي ؼثثثثثحا  

أَلها، بمىن ةميات ةب ر  مً الزَ  ل ل مثً يكؽثظ عجثل أبثيغ الجذيثذ، محثل 

.وعمل داسا فثي اعقثاب رلث  الثى  أعثاد  ثىظثيم ؤلاداس  فثي مفثش، (0)العجل الزل مات

وأـبحد جؽث ل العثترابية العادظثة مثً ظثترابيات ؤلامبراووسيثة، وفشلثد طضيثة 

 عثثثً دلثثثول مفثثثايذ ألاظثثثما  فثثثي  722س بثثثث )ظثثثىوية ثقثثثذ
ة
والىثثثد( فمثثثة، َثثثزا فمثثثال

بح ثثر  مثثوسعغ، وكاهثثد مفثثش صيثثاد  علثثى َثثزٍ المثثشاب ، ثقثثوم بمثثذ الجىثثود الفثثشط 

.ومثثثثثثً الىاحيثثثثثثة الععثثثثثثكشية كاهثثثثثثد (3)الثثثثثثزيً كثثثثثثاهوا مععثثثثثثكشيً فيهثثثثثثا ب ثثثثثثل مثثثثثثا يلثثثثثثضمهم

كىذسية، الحاميثثثات الفاسظثثثية ثمحثثثذ مثثثً بلثثثذ  ماسيثثثا الوا عثثثة فثثثي الؽثثثمال  ثثثشب ؤلاظثثث

وحتثثثثى بلثثثثذٍ الفىح ن)أظثثثثوان الحاليثثثثة( والؽثثثثالل فثثثثي الجىثثثثوب. وكاهثثثثد أ ثثثثوذ حاميثثثثة 

للفثثشط فثثي بلثثذ  مىثثظ رات اإلاو ثثع الاظثثتراثيجي اإلامحثثاص، وكاهثثد الحاميثثة ثحثثألظ مثثً 

م  عً اإلافشي ن وألاطاه  واليهود و  َر
ة
 .(4)طىود فشط بشثبة لباه فمال

ط، وثثثثثثم فثثثثثي عهثثثثثذٍ دمثثثثثت فثثثثثي فلعثثثثثى ن وعثثثثثذ داسا بئعثثثثثاد  بىثثثثثا  معبثثثثثذ القثثثثثذ

فلعثثثثى ن وظثثثثوسية و بثثثثرؿ فثثثثي مقاوعثثثثة واحثثثثذ  أولثثثثج عليهثثثثا عبثثثثر ال هثثثثش . و عثثثثمد 

فلعثثثى ن إلثثثى عثثثذ  مىثثثاوج، وسبمثثثا ففثثثلد العثثثامش  عثثثً الجليثثثل، وسبمثثثا كثثثان مقثثثش 

حثثثثاةم الجليثثثثل ؤلاداسل فثثثثي لاـثثثثوس .رثثثثم مقاوعثثثثة أدوم التثثثث  ثمحثثثثذ مثثثثا بثثثث ن بيثثثثد صوس 

ا في  الليؾ. وكان في الو د هفع  طؽم العشبي وحتى بئر العبع، وسبما كان مشةَض

 يبؽثثثاٍ الفثثثشط، يعثثثيىش علثثثى مىىقثثثة ثمحثثثذ مثثثً  ثثثٍض حتثثثى 
ة
ملثثث  القثثثذسي ن معثثثحقال

                                                           

 .92-89،ؿ13حعً،مفش القذيمةض(1)

 .943( صايذ،مفش ال الذ ،ؿ0)

 .4،ؿ13حعً،مفش القذيمة،ض (3)

 .122،ؿ13( اإلافذس هفع ،ض4)
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ايىيعثثثثثثوط رثثثثثثم مقاوعثثثثثثة اؼثثثثثثذود، وسبمثثثثثثا كاهثثثثثثد يافثثثثثثا ملحقثثثثثثة بفثثثثثثيذا لثثثثثثالل َثثثثثثزٍ 

.وفثثثثثي فتثثثثثر  حكثثثثثم داسا وعثثثثثش  عثثثثثً اهثثثثثذماض فثثثثثي الجاليثثثثثة اليهوديثثثثثة َىثثثثثا ، إر (1)الفتثثثثثر 

لعؽثثثش  الثثثزيً الحلىثثثوا بعثثثبىي  هثثثورا وبييثثثام ن، وفثثثي رلثثث  الحفثثثى رةثثثش ألاظثثثباه ا

، ودعيد بالدَم اليهودية
ة
 .(0)الح ن ظ   ؤلاظشابيليون  هودا

أمثثثثثثا ال لثثثثثثيت العشبثثثثثثي فىعثثثثثثش  عثثثثثثً اظثثثثثثحغالل العثثثثثثلىة الفاسظثثثثثثية   لثثثثثثيم 

ان)عمثثان (مثثثً اطثثثل الحفثثثول علثثثى لؽثثث  العيعثثثو
َ
.وثؤةثثثذ ةحابثثثات داسا علثثثى (3)م 

ش. ووعش  عً إ امح  إلاعحووىات في ال ليت اظك ها ظيىشث  على إ ليم اسك البح

( ةمثثثا أمثثثش بئسظثثثال حملثثثة بحشيثثثة Ampeبأظثثثشذ يوهثثثاهي ن، ومثثثً َثثثزٍ اإلاعثثثحووىات )

.ويظهثثش مثثً ةحابثثات داسا إن  4)اظحكؽثثافية عبثثر ال لثثيت العشبثثي إلثثى وادل اهثثش العثثىذ

الل بالد العشب كاهد جؽمل لفظة اسك البحش أل إن اللفظحث ن كاهحثا متثرادفح ن لث

.وفثثثثي فيييقيثثثثة  ثثثثام داسا بجعلهثثثثثا الواليثثثثة ال امعثثثثة، إال اهثثثث  أبقثثثثى لهثثثثثا (5)َثثثثزٍ الفتثثثثر 

حكمهثثثثثثا الثثثثثثزاجي ثحثثثثثثد س ابثثثثثثة وصسا  ععثثثثثثكشي ن مثثثثثثً الفثثثثثثشط، ل ثثثثثثي يمثثثثثثمىوا وال َثثثثثثا 

ا في دفع الجضية .وفثي خظثيا الفثغشذ أمثش داسا بجعثل الجضيثة اإلافشولثة (6)واظحمشاَس

الفثثثثغشذ القاعثثثثذ  الععثثثثكشية لثثثثذاسا فثثثثي وكاهثثثثد خظثثثثيا  ،علثثثثى اإلاثثثثذن ألايوهيثثثثة ظثثثثىوية

 .(7)ثوطي  الحمالت هحو ثشا يا ومقذوهيا

عمل داسا على ثأظيغ ؼبكة مً اإلاواـالت ب ن واليات ؤلامبراووسية، إر 

سأذ اهث  مثثً المثثشوسل أن يثشبي ؤلامبراووسيثثة بثثالىشق ال هشيثة البريثثة، فقثثام بئسظثثال 

 مثثً كاسيثثا َثثو ظثثكيالةغ بشحلثثة اظحكؽثثافية بح
ة
شيثثة بثثذ ة مثثً أ  ثث ى واليثثة فثثي بحثثاسا

ؼثثثثشق ؤلامبراووسيثثثثثة إلثثثثثى ا ثثثثثشب وشيثثثثثج مثثثثثاةي ـثثثثالي للمالحثثثثثة فثثثثثي حثثثثثوك اهثثثثثش العثثثثثىذ 

                                                           

 .58عشبي،ؿ( ألاحمذ،فلعى ن حتى الححشيش ال1)

 .30(،ؿ1924( ؼاَ ن م اسيوط،ثاسيخ ؤلاظشابيلي ن،)القاَش :مىبعة اإلاقحىظ،0)

 .18ألاحمذ،ثاسيخ ال ليت العشبي،ؿ (3)

 .329اإلافذس هفع ،ؿ (4)
5) Dougherty, The Sealand,p.121. 

(   أبثثثثثثثثثثثو اتحاظثثثثثثثثثثثثً عفثثثثثثثثثثثفوس،اإلاذن الفيييقيثثثثثثثثثثثثة،)ب روت:داس ال همثثثثثثثثثثثة العشبيثثثثثثثثثثثثة للىباعثثثثثثثثثثثثة 6)

 .46(،ؿ1981واليؽش،

 .376-375( ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ7)
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واتحيي الهىذل ،ةما أثم حفثش القىثا  التث  كثان الفشعثون هيبثاو السثاوي  ثذ بثذأَا، 

 إلثى سأط للثيت العثوعغ
ة
.ول ثي يثحمكً (1)ورل  فثي أ  ث ى فثشل الىيثل فثي الثذلحا ؼثش ا

علثثثثثثى ألا ثثثثثثاليم، ويخثثثثثثين أمثثثثثثام الحكثثثثثثم اإلاشةثثثثثثضل الحمثثثثثثوس فثثثثثثي كثثثثثثل داسا مثثثثثثً العثثثثثثيىش  

اإلاقاوعثثثات القشيبثثثة م همثثثا والبعيثثثذ ، عمثثثذ إلثثثى فثثثحن مجموعثثثة مثثثً الىثثثشق الشبيعثثثة 

التثثثث  أـثثثثبن لهثثثثا أَميتهثثثثا الكب ثثثثر  فثثثثي سبثثثثي أ عثثثثام العثثثثالم بعمثثثثها بثثثثبعن حتثثثثى بعثثثثذ 

علثثى  ظثقوه الذولثة الالميييثة، و ثذ ظثاعذت َثثزٍ الىثشق الجيثذ  وآلامىثة الحجثاس 

الاصدَاس. وال يضال  ممكىا ا حفا  ارش الىشيج الزل يبشض مثً ظوظثة إلثى ظثاسديغ، 

وعلثثثثى امحثثثثذاد محىثثثثات الحمايثثثثة، وفثثثثشق ال يالثثثثة اليؽثثثثىة الح وميثثثثة، ووثثثثول َثثثثزا 

ميثثثثثثثثثثل، ةمثثثثثثثثثثا إن َىثثثثثثثثثثا  وشيثثثثثثثثثثج ثجثثثثثثثثثثاسل يثثثثثثثثثثشبي بثثثثثثثثثث ن ظوظثثثثثثثثثثة  522الىشيثثثثثثثثثثج هحثثثثثثثثثثو 

 .(0)وبشظيبولغ، وألش يشبي ب ن ظوظة واگبحاها

اطثثثل الحوظثثع  فثثثي حثثثذود ؤلامبراووسيثثة بئسظثثثال عثثثذ  حمثثثالت   ثثام داسا مثثثً

ععكشية، فأسظل حملة على  بابل الاظثكيشي ن وجعقث هم حتثى بثالد ظثكيشيا )طىثوب 

.ةمثثثثا أسظثثثثل حملثثثث  علثثثثى الهىثثثثذ، واظثثثثحولى علثثثثى مذيىثثثثة طاهثثثثذاسا التثثثث  كثثثثان (3)سوظثثثثيا(

لثى الىفثور .أما طىوبا فقذ لمثعد الحبؽثة فثي عهثذ داسا ألاول إ(4)آلاسيون يحكمواها

،ةما ؼهذ عمذ داسا أول ـذام معلي واظع مع بثالد اليوهثان فثي مو عثة (5)الالميد 

 .(6)ق.م اهحهى بهضيمة داس ألاول  492مو عة مشارون عام 

                                                           

ب روت:الثثثثثثثثثثذاس ألاَليثثثثثثثثثثة  ثشطمثثثثثثثثثثة:هقوال صيثثثثثثثثثثاد ،) أسهولثثثثثثثثثثذ ثويى  ،ثثثثثثثثثثثاسيخ البؽثثثثثثثثثثشية، (1)

 .192،ؿ1(،ض1981لليؽش،

 .127-126( ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ0)

وخلشون،ثثثثثثثثثثاسيخ إيثثثثثثثثثشان  ؛بثثثثثثثثثا ش428،ؿ0با ش،مقذمثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثاسات القذيمثثثثثثثثثة،ض (3)

 .99-98؛أبو مغلي،ايشان،ؿ374؛ألاحمذ واحمذ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ55القذيم،ؿ

سوبثثثثثشت فيفش،"ؤلامبراووسيثثثثثثات ألاولثثثثثثى فثثثثثثي أفشيقيثثثثثثا وخظيا"،ثشطمة:مفثثثثثثىفى   ألام ر،بحثثثثثثص  (4)

 .98لمً ةحاب موظوعة ثاسيخ العالم،)القاَش : مكحبة ال همة اإلافشية،بال ت(،ؿ
5) Ghirshman,Iran,p.153. 
6) Joel Dorman Steele &Esther Steele, History Of Ancient Peoples,(New 

York,1881),P.126; William A. McDonald, Persian War, In: EI, Vol,14,P.211;C.W. 

Oman, A History Of Greece,(London, 1968),PP.177-179; Herman Bengtson, The 

Greek and The Persians,(London,1969),PP.44-46. 
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 ق.م(. 465-456عهد امللك احغويرظ )خغاًارعا( ألاول )-

للثثظ داسا ألاول فثثثي حكثثم ؤلامبراووسيثثثة الفاسظثثثية ابىثث  احؽثثثويشػ الثثثزل 

 لثث ، وال وعثش  الكس ثثر عثثً حيثا  َثثزا اإلالث  واهجاصاثثث ، إر اهثث  عيىث  داسا هفعثث
ة
  للفثا

 ضثثثثث ى الؽثثثثثثىش ألاةبثثثثثر مثثثثثثً حكمثثثثث  فثثثثثثي حشوبثثثثث  مثثثثثثع بثثثثثالد اليوهثثثثثثان، ولهثثثثثزا ال همحلثثثثثث  

معلومات كافية عً أولال الواليات الفاسظثية فثي عهثذٍ إال القليثل. أمثا عثً حياثث  

  مثً أبيث  الثزل ثثضوض الش فية فمعلوماثىا ع ها هضس  أيما، إر وعش  إن لث  إلثو 

مثثثً ابىثثثة احثثثذ اإلاقثثثشب ن أليثثث  اإلاثثثذعو گوبشيثثثاط، وكثثثاهوا اةبثثثر مثثثً احؽثثثويشػ، وكثثثان 

ارىان مً إلوث  يحوليثان القيثاد  فثي الجثيؾ. وكاهثد والثذ  احؽثويشػ هثي اثوظعثا 

.وهملثثثثث  معلومثثثثثات إن احؽثثثثثويشػ ثثثثثثضوض (1)ابىثثثثثة كثثثثثوسػ الكب ثثثثثر الثثثثثزل ثضوطهثثثثثا داسا

ا أيثثثثثثثثة معلومثثثثثثثثات إال مثثثثثثثثا رةثثثثثثثثٍش العهثثثثثثثثذ القثثثثثثثثذيم. امثثثثثثثثشأ  ثثثثثثثثثذعى وؼثثثثثثثثت  ال وعثثثثثثثثش  ع هثثثثثثثث

واإلاعلومثثات التثث  يوسدَثثا العهثثذ القثثذيم ال ثوجثثي لىثثا إال حادرثثة ثىليثثج احؽثثويشػ 

لضوطحثثث  اإلالكثثثة وؼثثثت ، وهثثثي  فثثثة ال يمكثثثً الخعثثثليم بهثثثا ةحقيقثثثة ثاسيبيثثثة، وثبقثثثى 

. وسبمثثثثثا طثثثثثا  ظثثثثثياق َثثثثثزٍ القفثثثثثة ليبثثثثثرس (0)  فثثثثثية وؼثثثثثت   اممثثثثثة فثثثثثي الكحابثثثثثات

.وإؼثثثثثثثاس  العهثثثثثثثذ القثثثثثثثذيم (3)هثثثثثثثود صواض احؽثثثثثثثويشػ مثثثثثثثً أظثثثثثثثح ر اليهوديثثثثثثثةالكحبثثثثثثثة الي

 اممثثة حثثول كثثل مثثً وؼثثت  وأظثثح ر، ويكحفثثي بثثالقول إن احؽثثويشػ طعثثل أظثثح ر 

.أما أظح ر هفعها فه    فية  اممثة ال ثقثل  مولثا عثً وؼثت ، (4)محل وؼت 

ً ،و ثثثذ سباَثثثا ابثثث(5)فهثثث  حعثثث  ادعثثثا ات العهثثثذ القثثثذيم يخيمثثثة لثثثم يكثثثً لهثثثا أب وأم

عمهثثا مشدلثثثال بثثثً يثثثاب ر بثثثً ؼثثثماي بثثثً  ثثثيغ، الثثثزل وعثثثش  اهثثث  مثثثً ألاظثثثشذ اليهثثثود 

.ومثع رلث  سبمثا كاهثد  فثة صواض اإلالث  الفاسسث   مثً امثشأ  (6)الزيً طلبوا فثي العث  

  هودية محن الحالق ال أة ر.

                                                           
1) Huart, Ancient Persia,P.60; 

 .191بشن،ثاسيخ اليوهان،ؿ

 .00-12: 1أظح ر، (0)

 .17-5: 0أظح ر، (3)

 .17: 0أظح ر، (4)

 .7: 0( أظح ر،5)

 .7-5: 0أظح ر، (6)
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 مثثثثثً الذسايثثثثثة العياظثثثثثية وؤلاداسيثثثثثة، و بثثثثثل 
ة
كثثثثثان احؽثثثثثويشػ يمحلثثثثث  ؼثثثثثيئا

 فثثي عهثثذ أبيثث 10بابثثل وثثوال ) ثوليثث  العثثشػ كثثان حاةمثثا علثثى
ة
.إال اهثث  هجثثذٍ (1)( عامثثا

يؤةثثثذ فثثثي ةحاباثثثث  علثثثى عىفثثثٍش الفاسسثثث  ، ويقثثثول عثثثً هفعثثث  اهثثث  ظثثثيذ ألا ىثثثاس ابثثثً 

 . وسبما اوعكغ َزا الحوط  على إداسث  ةما ظ رذ.(0)آلاسي ن

ابثثشص ألاحثثذاذ فثثي عهثثذ احؽثثويشػ َثثو اهثثذالل السثثوس  اإلافثثشية التثث  يحثثذد 

،فثثي حثث ن يحثثذد (3)ق.م 488ـثثالي ثثثاسيخ اهثثذالعها بحثثذود عثثام  ألاظثثحار عبثثذ العضيثثض

.وإن َثثذ  السثثوس  َثثو الثثحبلق مثثثً (4)ق.م 486ألاظثثحار صايثثذ ثثثاسيخ اهثثذالعها ظثثىة 

ه ر الحكم الفاسس  ، وكان عاملها اتحش  َو فذاحة المشاب  الت  فشلها الفشط 

اظحمشت عام ن،  على مفش. ال وعش  الكس ر عً ظ ر ألاحذاذ لهزٍ السوس  إال أاها

ق.م، وثثثثم جعيثثث ن ألميثثثيغ الثثثو  484وثمكثثثً الجثثثيؾ الفاسسثثث   مثثثً إلمادَثثثا عثثثام 

. لقثذ جغ ثرت ظياظثة احؽثويشػ ثجثاٍ مفثش (5)اإلال  احؽويشػ حاةمثا علثى مفثش

بعذ َزٍ السوس ، إر مىع اإلاعاعذات اإلاالية الت  كان يمىحها داسا للمعابذ اإلافشية، 

.ةمثثثثا أعيثثثثثذ (6)لثثثثىهاد لثثثثثذ اإلافثثثثشي نوالثثثثز العثثثثتراب ألميثثثثيغ يىبثثثثثج ظياظثثثثة الا 

ثثثودست الكس ثثثر مثثثً أمثثثال  اإلاعابثثثذ، ووعثثثش   اظثثحغالل محثثثاطش وادل الحمامثثثات، ـو

عثثثثً اصديثثثثاد اظثثثثخيىان الجاليثثثثات اليهوديثثثثة فثثثثي مفثثثثش فثثثثي عهثثثثذ احؽثثثثويشػ، وهقثثثثشأ فثثثثي 

الورابج اإلافشية عً وطودَم في الفىح ن. وكاهد َزٍ الجالية مقعثمة إلثى وحثذات 

 .(7)بي فاسس   أو بابليععكشية بشباظية لا

في فلعى ن وعش  مً العهذ القذيم إن احؽويشػ  ام بالىهاد اليهود 

.لكثً ال (1)،إال اه    ر ظياظح  اثجاَهم بىا  على ثأر ر مً أظثح ر اليهوديثة(8)َىا 
                                                           

1) Ghirshman,Iran,P.190. 
2)Openhheim,Xerxes,P.316. 

 .087ؿ،1ـالي،الؽشق الادوى القذيم،ض (3)

 .948صايذ،مفش ال الذ ،ؿ( 4)

؛ ـالي،الؽثثثثثشق 949-948؛ صايذ،مفثثثثش القذيمثثثثة،ؿ122،ؿ13حعً،مفثثثثش القذيمثثثثة،ض (5)

 .087،ؿ1الادوى القذيم،ض

 .128،ؿ13( حعً،مفش القذيمة،ض6)

 .952-949صايذ،مفش ال الذ ،ؿ (7)

 .13-10: 3أظح ر، (8)
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ال هقشأ عً رل  إال في العهذ القذيم اإلاؽ و  في معلوماث  بهزا الؽأن. ةما وعش  

وا سا بثث ن فثثي وطثود اليهثثود الثثزيً أعيثذوا إلثثى فلعثثى ن، إن ظث ان فلعثثى ن لثثم ي وهث

.ووعثثثثش  إن العثثثثشب (0)ومثثثثً بىثثثثا  الهي ثثثثل فكحبثثثثوا ؼثثثث وذ إلثثثثى اإلالثثثث  الالميدثثثث  بثثثثزل 

الشحثثل فثثي َثثزٍ الفتثثر  مثثً لثثالل الكحابثثات اليوهاهيثثة وإاهثثم كثثاهوا ثثثابع ن للفثثشط، إر 

أؼثثثثثثاس اذثثثثثث يليوط عثثثثثثً وطثثثثثثود لثثثثثثابي عشبثثثثثثي فثثثثثثي طثثثثثثيؾ احؽثثثثثثويشػ، ةمثثثثثثا أؼثثثثثثاس 

 .(3)ودوت إلى العشب في طيؾ احؽويشػَ ر

كثثثان احؽثثثويشػ ألثثثش اإلالثثثو  ألا ويثثثا  فثثثي العثثثاللة الالميييثثثة، ومثثثع رلثثث  

فاهثث  ـثثش  حيويحثث  فثثي حشبثث  مثثع بثثثالد اليوهثثان، إال اهثث  اهثثذحش فثثي اإلاو عثثة الؽثثثه ر  

ق.م، وحقثثثثثثثثج الا شيثثثثثثثثج رثثثثثثثثاوي أجثثثثثثثث م اهحفثثثثثثثثاس ؼثثثثثثثثهذٍ القثثثثثثثثشن 482ظثثثثثثثثالميغ عثثثثثثثثام 

،وكاهثثثثثثد ظثثثثثثىوات (4)مبراووسيثثثثثثة الفاسظثثثثثثية العظيمثثثثثثةال ثثثثثثامغ  بثثثثثثل اإلاثثثثثثيالد علثثثثثثى ؤلا 

وبثذأت العثاللة الحاةمثة ث هثاس  ،حكم  ألال ر   ذ  ماَا في حيا  الذعثة واإلالثزات

فثثثثي معىوياتهثثثثا، فثثثثالوا ع إن ؤلامبراووسيثثثثة التثثثث  ولثثثثع أظعثثثثها كثثثثوسػ، وأعادَثثثثا داسا 

الثثش ألاول لثثم ثكثثً  ثثذ عاؼثثد أة ثثر مثثً  ثثشه ن، وبثثذأت إمثثاسات الااهيثثاس ثظهثثش فثثي أو 

حكثثم احؽثثويشػ حيثثص ظثثاد الاهحىثثثاه، والعىثثظ، والا حيثثاالت، ومثثؤامشات وعثثثا  

ثثا مثثذيش القفثثش (5)القفثثش .و ثثذ اهتهثثد حيثثا  احؽثثويشػ بمقحلثث  هخيجثثة مثثؤامش  دبَش

وسبثثثيغ الحثثثشط اإلال ثثثي اسدوان اتهثثثم ابىثثث  ألاةبثثثر بقحثثثل أبيثثث  فحكثثثم عليثثث  با عثثثثذام 

الحثثثثشط اإلال ثثثثي وععثثثثمي   .وععلثثثثل أسظثثثثىو ظثثثثب  ا حيالثثثث  بقولثثثث  إن سبثثثثيغ(6)واعثثثثذم

                                                                                                                         

 .17-1: 8؛12-1: 7أظح ر، (1)

 .6: 4( عضسا،0)

؛مىثثثثزس 76-75(،ؿ1974حت ،ثثثثثاسيخ العشب،)ب ثثثثروت:داس  ىثثثثذوس للىباعثثثثة واليؽثثثثش، ( فيليثثثث 3)

عبثثثثثثثذ الكثثثثثثثشيم البكش،دساظثثثثثثثات فثثثثثثثي ثثثثثثثثاسيخ العثثثثثثثشب  بثثثثثثثل ؤلاظالم،)البفثثثثثثثش :داس الكحثثثثثثث  للىباعثثثثثثثة 

 .52(،ؿ1993واليؽش،
4) Oman, A History Of Greece,P.217;Bengtson, The Greek and The 

Persians,P.56ff,sykes, History Of Persia,Vol:1,P.202-205;Huart, Ancient 

Persia,P.62;Steele, History Of Ancient Peoples,PP.132-133. 
 .412،ؿ0با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة،ض( 5
 .124( أبو مغلي،ايشان،ؿ6
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اسثبثثثثثثثثاوغ  حثثثثثثثثل احؽثثثثثثثثويشػ عىثثثثثثثثذما ل ثثثثثثثث   أن يوءثثثثثثثث   بثثثثثثثث  بؽثثثثثثثثأن إعذامثثثثثثثث  لثثثثثثثثوصيش 

 .(1)احؽويشػ اإلاذعو داسيوط

 

 ق.م (. 424-465عهد ارجحغغخا )ار عير( ألاول ) -

ثثثثل اسثحؽؽثثثثحا ألاول للحكثثثثم بعثثثثذ مقحثثثثل احؽثثثثويشػ ظثثثثىة  ق.م،  465ـو

مثثثً الىاحيثثة الذالليثثثة، وال وعثثش  ءثث    عثثثً الظثثشو  التثثث  أحاوثثد با مبراووسيثثة 

ومثثثً َثثثو اإلاعثثثئول عثثثً مقحثثثل احؽثثثويشػ؟ ةمثثثا ال وعثثثش  عال ثثثة اسثحؽؽثثثحا ألاول 

بثثثاإلاؤامش  ومو فثثث  م هثثثا؟، وسبمثثثا كثثثان السثحؽؽثثثحا ألاول لثثثلع بثثثاإلاؤامش  بثثثذليل رثثثوس  

ق.م  460أليثث  عليثث  فيؽحاظثث  مثثذعيا أحقيحثثث  بثثالعشػ، لكىثث  َثثضم مثثشث ن ظثثثىة 

 .(3) ذم اسثحؽؽحا ألاول على  حل طميع إلوث ،وعلى ارش رل  أ(0)واهحهى أمٍش

ابشص ألاحذاذ في عهذ اسثحؽؽحا ألاول َو اهذالل السوس  اإلافثشية السالسثة 

ق.م بقيثثاد  سطثثل يثثذعى اهثثاسوط. و ثثذ أظثثغ اهثثاسوط مملكثثة فثثي ألاساضثث    462عثثام 

 لقيادثثث  
ة
اإلافثشية امحثثذت مثً مىىقثثة ماسيثا إلثثى فثثاسوط وطعثل مذيىثثة مشيثوه مشةثثضا

 لثثثثىق مفثثثثثشل  هثثثثد بعيثثثثذٍ بعثثثثن ال ثثثث    عثثثثثً الحاميثثثثات الفاسظثثثثية،التثثثث  كا
ة
ووبقثثثثا

وعثثثثش  مىثثثث  إن رثثثثوس  راهيثثثثة لثثثثذ الالميييثثثث ن يقودَثثثثا سطثثثثل يثثثثذعى ام رثثثثثايوط وكثثثثان 

مشةٍض في ظايغ، و ذ ثمكً ام رثايوط بفمل  واث  الت   ادَا مً  دحش الجيؾ 

، وأ ثثثذم الفاسسثثث  ، و حثثثل  ابثثثذٍ واطبثثثر القثثثوات الفاسظثثثية علثثثى التراطثثثع هحثثثو مىثثثظ

علثثثثثى عقثثثثثذ ثحثثثثثثالظ مثثثثثع أريىثثثثثثا لثثثثثذ الالميييثثثثث ن. ه ثثثثثثي السثثثثثواس مثثثثثثً اظثثثثثحعاد  ا لثثثثثث  

الحفون الت  كاهد بيذ الفشط، ةما أ ذم اهاسوط مً إح ام الحفثاس علثى مىثظ 

.لثثم ثكثثً (4)التثث  ظثثقىد بيثثذٍ بعثثذ معشةثثة  حثثل إرىا َثثا الميثثيغ الحثثاةم الالميدثث 

                                                           
 .090(،ؿ1957( أسظىو،العياظات،ثشطمة:او عىييغ بشباس  البول   ،)ب روت:بال.مي،1
 .124لي،ايشان،ؿ( أبو مغ0
؛بثثثثثثثثا ش وخلشون،ثثثثثثثثثاسيخ إيثثثثثثثثشان 412،ؿ0( بثثثثثثثثا ش، مقذمثثثثثثثثة فثثثثثثثثي ثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثاسات القذيمثثثثثثثثة،ض3

 .72القذيم،ؿ
؛ـالي،الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشق الادوثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى 951-952صايذ،مفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثش ال الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ ،ؿ (4

؛با ش وخلشون،ثثاسيخ 030؛عففوس،معالم ثاسيخ الؽشق الادوى القذيم،ؿ488،ؿ1القذيم،ض

 .72إيشان القذيم،ؿ



99 
 

، فعثثاسل ألاظثثىول الفيييقثثي ؤلاداس  الفاسظثثية  افلثثة عثثً ثىثثوس ألاحثثذاذ فثثي مفثثش

اإلاعثاهذ للقثوات الالميييثثة بقىثع الىشيثج علثثى العثفً الا شيقيثة فثثي الىيثل، وفثثشك 

ق.م، وبعثثثذ حفثثثاس وويثثثل ا ثثثححم الفثثثشط موا ثثثع العثثثفً  457الحفثثثاس عليهثثثا عثثثام 

ق.م، وظثثثثشعان مثثثثا ثثثثثم ذثثثثحج  ثثثثوات اهثثثثاسوط، والقثثثثي القثثثثبن  455الا شيقيثثثثة عثثثثام 

ط اظثثحمش فثثي روسثثث  فثثي مىىقثثة البثثو فثثي معثثخىقعات عليثث  وإعذامثث . بيثثذ إن ام رثثثايو 

الذلحا. وأعاد ثحالف  مع أريىا، إال إن ألال ر  كاهد جعاوي مثً العذيثذ مثً اإلاؽثاكل، 

 .(1)ق.م عقذت مع الفشط معاَذ  كالياط 449وفي عام 

فثثثثثي فلعثثثثثى ن وعثثثثثش  مثثثثثً لثثثثثالل العهثثثثثذ القثثثثثذيم إن أَثثثثثالي فلعثثثثثى ن كثثثثثاهوا 

الذعم الفاسس   ل ، فأسظلوا ؼ وذ بزل  للملث  سافم ن للوطود اليهودل َىا  و 

.وهخيجثثثة لثثثزل  أمثثثش اإلالثثث  الفاسسثثث   بئيقثثثا  العمثثثل فثثثي أوسؼثثثليم حتثثثى (0)اسثحؽؽثثثحا

ثفثثل أوامثثثش مثثثً عىثثثذٍ، ويثثزةش العهثثثذ القثثثذيم إن العمثثثل ثو ثثظ حتثثثى العثثثام السثثثاوي 

.ومثثع رلث  فيعثثود العهثثذ القثذيم ويثثزةش ان اسثحؽؽثثحا (3)مثً عهثثذ داسيثوط )السثثاوي(

ق.م وأسظثثثثثل  458ل ثبدثثثثى مؽثثثثثشوعا بئعثثثثاد  اليهثثثثثود اإلاعثثثثبي ن بقيثثثثثاد  عثثثثضسا عثثثثثام ألاو 

.وممثثا ثجثثذس ؤلاؼثثاس  إليثث  ان ألبثثاس العهثثذ القثثذيم (4)أوامثثش بثثذعم الجاليثثة اليهوديثثة

محمثثثثثاسبة، فبيىمثثثثثا هجثثثثثذ فثثثثثي ؤلاصثثثثثحا  الشابثثثثثع مثثثثثً ظثثثثثفش عثثثثثضسا ان اسثحؽؽثثثثثحا أمثثثثثش 

يقثثول ان العمثثل اظثثحمش  بئيقثا  العمثثل فثثي أوسؼثثليم، هجثثذٍ فثي ؤلاصثثحا  العثثادط

 418-خراس-3ويلثثة عهثثذ كثثثوسػ، وداسيثثوط ا) ول(، واسثحؽؽثثحا، وةمثثثل العمثثل فثثثي 

.وععحقثثثذ ألاظثثحار بثثثا ش ان (5)ق.م، أل فثثي العثثثىة العادظثثة مثثثً عهثثذ داسيثثثوط السثثاوي

.إال ان رلثثثث  ال يمكثثثثً (6)ق.م أل فثثثثي عهثثثثذ داسيثثثثوط ألاول  515بىثثثثا  الهي ثثثثل ثثثثثم عثثثثام 

                                                           
؛ـالي،الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشق الادوثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى 113-110،ؿ13لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ ،ضحعً،مفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثش ال ا( 1

؛بترل،مثثثثذلل 951؛صايذ،مفثثثثش ال الثثثثذ ،ؿ061؛بشن،ثثثثثاسيخ اليوهثثثثان،ؿ088،ؿ1القثثثثذيم،ض

 .030؛عففوس، معالم ثاسيخ الؽشق الادوى القذيم ،ؿ30الى ثاسيخ الا شيج،ؿ
 .13-7: 4عضسا، (0
 .04-17: 4عضسا، (3
 .08-1: 7( عضسا،4
 .15-14: 6( عضسا،5
 .322،ؿ0في ثاسيخ الحماسات القذيمة،ض با ش،مقذمة (6
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، إر يزةش عضسا ان العمل أهجض حع  أوامش كوسػ، وداسيوط واسثحؽؽحا.  إ شاٍس

ومثً الىبياثي ان ي ثون اإلاقفثود بهثم كثوسػ الكب ثر، وداسيثوط ألاول، واسثحؽؽثثحا 

خراس مثً العثىة العادظثة مثً حكثم داسيثوط، -3ألاول. رم يقول ان البىثا  أهجثض فثي 

ةش ان ق.م والعهثذ القثذيم يثز 515فمً   ر اإلاعقول ان يثحم اهجثاص الهي ثل فثي عثام 

إيقا  العمل في الهي ل ثم في عهذ اسثحؽؽحا ألاول. فاإلاىىقي ان العمل ثو ظ في 

عهذ اسثحؽؽحا ألاول رم اظحؤهظ في عهذ داسا الساوي، وععود العهذ القذيم ويزةش 

ق.م كاهثد مثا  445ان أوسؼليم حتى العثام العؽثشيً مثً حكثم اسثحؽؽثحا أل عثام 

ش هحميثثثثا بالثثثثزَاب إلثثثثى أوسؼثثثثليم  عثثثثاد  .ووعثثثثش  ان اسثحؽؽثثثثحا أمثثثث(1)ثثثثثضال مهذمثثثثة

 علثثثثثثثثى فلعثثثثثثثثى ن حتثثثثثثثثى عثثثثثثثثام (0)بىا هثثثثثثثثا
ة
 445.ويثثثثثثثثزةش م ثثثثثثثثاسيوط ان عثثثثثثثثضسا كثثثثثثثثان واليثثثثثثثثا

ثثزا يعدثث  ان لثثشوض هحميثثا َثثو هخيجثثة اللحفثثا  عثثضسا مثثً معثثش  ألاحثثذاذ (3)ق.م ،َو

الحاسيبية، ولكً إرا كان ظفش عضسا يزةش ان بىا  أوسؼليم ثم في العىة العادظة 

ط، إرا ةيثثثثظ يمكثثثثً ان هفعثثثثش ثحشكثثثثات عثثثثضسا رثثثثم هحميثثثثا؟ يمكثثثثً مثثثثً حكثثثثم داسيثثثثو 

ق.م، الامثش الثزل أدذ إلثى  458القول بهزا الفذد ان عضسا لثشض إلثى أوسؼثليم عثام 

ذ ي أَالي فلعى ن فكحبوا إلى اسثحؽؽحا يذعون إلى  إيقثا  العمثل فثي الهي ثل، 

مكثثثثً (، وي445-458وان ألاحثثثثذاذ التثثثث  ثبثثثثق َثثثثزٍ الفتثثثثر  جغىثثثثي العثثثثىوات مثثثثً )

ق.م،  445الاظحيحاض أيما ان هحميا حاول إ ىال اسثحؽؽحا ألاول بمؽشوع  عام 

ومً ؤلاؼاس  الت  ثزةش ان العمل في أوسؼليم ثو ثظ فثي عهثذ اسثحؽؽثحا ألاول ولثم 

ثثل  يعثثذ البىثثا  فثثي اإلاذيىثثة إال فثثي العثثىة الساهيثثة مثثً عهثثذ داسيثثوط السثثاوي يمكثثً الحـو

ىجا ، وان العمل في أوسؼليم لم يعحؤهظ إال إلى حقيقة ان هحميا لم يى ي كل ال

ق.م. و بثثل لحثثام اإلاولثثول البثثذ مثثً الححثثذذ عثثً  418، وأةمثثل عثثام 400فثثي ظثثىة 

ق.م، إر وعثثثثثش  ان اإلالثثثثث  اسثحؽؽثثثثثحا ألاول  445ثحشكثثثثثات هحميثثثثثا ابحثثثثثذا ة مثثثثثً عثثثثثام 

.ةمثثثثثثثا أعىثثثثثثثى أمثثثثثثثشا باظثثثثثثثحبذام (4)صودٍ بكحثثثثثثثاب إلثثثثثثثى وال  عبثثثثثثثر ال هثثثثثثثش ليعثثثثثثثهل مهمحثثثثثثث 

ابعثثثثة للمبثثثثاصن اإلالكيثثثثة مثثثثً اطثثثثل اظثثثثحكمال العمثثثثل فثثثثي الهي ثثثثل وظثثثثوس ألالؽثثثثاب الح

                                                           
 .3: 1هحميا، (1
 .8-1: 0هحميا، (0
 .30م اسيوط،ثاسيخ الاظشابيلي ن،ؿ (3
 .7: 0هحميا، (4
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ثثثول هحميثثثا أرثثثاس ظثثث ان اإلاذهيثثثة(1)اإلاذهيثثثة .ويبثثثذو ان اليهثثثود لثثثم يع هثثثوا (0)،  ثثثر ان ـو

بتهذيذات القبابل َىا ، فحألفد  و  بقياد  ظيبلي الحوساوي، وووبيا العمووي، 

اطثثثل إيقثثثا  العمثثثل فثثثي  ومعهثثثم القبابثثثل العشبيثثثة، والعموهيثثثون، والاؼثثثذوديون، مثثثً

،ومثثثثع رلثثثث  فيببرهثثثثا هحميثثثثا ان العمثثثثل اظثثثثحمش فثثثثي ألاظثثثثواس (3)أظثثثثواس اإلاذيىثثثثة بثثثثالقو 

 50وأهجثثض لثثالل )
ة
.ال يمكثثً ألالثثز بألبثثاس عثثضسا أو هحميثثا ب ثث    مثثً السقثثة، (4)( يومثثا

فا لبثثثثثاس اإلاحمثثثثثاسبة يجعثثثثثل مثثثثثً الفثثثثثع  الحأةثثثثثذ مثثثثثً الحقثثثثثابج بؽثثثثث ل ممثثثثثبوه، 

لثثثم يكثثثً مش ثثثوب بهثثثا لثثثذذ القبابثثثل العشبيثثثة َىثثثا .  وبؽثثث ل عثثثام ان ثحشكثثثات اليهثثثود

ولثثثثم يكثثثثً اليهثثثثود فثثثثي فلعثثثثى ن علثثثثى وفثثثثاق ثثثثثام فثثثثي عهثثثثذ اسثحؽؽثثثثحا، فجماعثثثثة عثثثثضسا 

 لثثم ثثثشق إطثثشا اتهم ليهثثود 
ة
م علثثى بقثثا  العىفثثش اليهثثودل هقيثثا وهحميثثا هخيجثثة إـثثشاَس

هم العثثامش  ألامثثش الثثثزل أدذ إلثثى اهففثثثال الفئحثث ن، و ثثثام  هثثود العثثثامش  ببىثثا  َثثثي ل

 عً َي ل اإلاعبذ اليهودل عام 
ة
 .(5)ق.م 430ال اؿ في طبل طشصيم عولا

 

 ق.م (. 404-424عهد  ارا الثاني ) -

ثثثثثثل للحكثثثثثثم احؽثثثثثثويشػ  404بعثثثثثثذ وفثثثثثثاٍ اسثحؽؽثثثثثثحا ألاول ظثثثثثثىة  ق.م ـو

 لقفثثثثش اإلاثثثثذ  التثثثث  
ة
السثثثاوي، إال إهىثثثثا ال همحلثثثث  معلومثثثثات كافيثثثث  عثثثثً َثثثزا اإلالثثثث  هظثثثثشا

، وظشعان ما ا حال  ألثٍو ظثغذياوغ، رثم 45ذ  )حكم بها، إر ثولى العشػ إلا
ة
( يوما

 .(6) ام داسيوط بً اسثحؽؽحا بقحل ظغذياوغ وثولى العشػ باظم داسيوط الساوي

 .(6)الساوي

 في بابل َو وصوطح  بشيضاد)بشععخغ(، الت  
ة
كان داسيوط  بل اعحالب  العشػ مىفيا

 .(7)كاهد ألح  في الو د هفع 

                                                           
 .8: 0هحميا، (1
 .1: 0هحميا، (0
 .7: 4هحميا، (3
 .15: 6( هحميا،4
 .042(،ؿ1979( ظامي ظعيذ ألاحمذ،ثاسيخ فلعى ن القذيم،)بغذاد:مىبعة عال ،5
 .125مغلي،ايشان،ؿ( أبو 6
 .125؛أبو مغلي،ايشان،ؿ71،ؿ1با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ض (7
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 402روس  اإلافشية الشابعة، ففي عام أَم ألاحذاذ في عهذ داسا الساوي هي

 للجثثثثثيؾ فثثثثثي أظثثثثثوان، و ثثثثثذ سلثثثثثي إلثثثثثى وظيفثثثثثة 
ة
ق.م عثثثثث ن داسا السثثثثثاوي َيثثثثثذاسوغ سبيعثثثثثا

ق.م 41محثافه ل  لثثيم .وإلاثثا عثثاد العثثتراب اسظثثامغ إلثثى العاـثثمة الفاسظثثية عثثام .

ثثثثثثثثة العثثثثثثثثاهحة للسثثثثثثثثوس ، وعاوهثثثثثثثث  الكهىثثثثثثثثة اإلاعبثثثثثثثثذ، والجىثثثثثثثثود  وطثثثثثثثثذ َيثثثثثثثثذاسوغ الفـش

، وةعثثثثثثثشوا سجاسثثثثثثثث  اإلافثثثثثثثشيون، و ثثثثثثثام اإلا
ة
 ثامثثثثثثثا
ة
فثثثثثثثشيون بهثثثثثثثذم معبثثثثثثثذ اليهثثثثثثثود َثثثثثثثذما

.فثثي الو ثثثد (1)واحش ثثوا البوابثثة وظثثقف ، والثثزوا أرارثث  الثثزَ   والفضثث    ىيمثثة لهثثم

هفع  كاهد السثوس  اإلافثشية التث  اهثذلعد فثي عهثذ اسثحؽؽثحا ألاول ماصالثد  ابمثة، 

السثثوس  فثثي ق.م ثمكثثً أمثثون حثثوس الساوي)ام رثثثايوط(.مً إؼثثعال هثثاس 412ففثثي عثثام 

ق.م، و ثثثذ ثمكثثثً أمثثثون حثثثوس بعثثثذ عثثثام 425مفثثثش، وامحثثثذ لهي هثثثا إلثثثى الفثثثعيذ عثثثام 

واحذ مثً وثشد الحاميثات الفاسظثية، وإعثالن اظثحقالل مفثش م وهثا ألاظثش  السامىثة 

.ولكً َل ثو يثد رثوس  أمثون حثوس السثاوي (0)والعؽشيً مً ألاظش الحاةمة في مفش

و محثثثثن الفثثثثذفة اتجثثثثثشد  أم ان مثثثثع ثمثثثثشد َيثثثثذاسوغ علثثثثى العثثثثلىة الفاسظثثثثية َثثثث

َىا  عال ة ب ن الارى ن؟ ومهما يكً مً أمش فأن عال ثة كثل مثً َيثذاسوغ بثأمون 

 حوس الساوي ماصالد مجهولة.

فثثثثثثثي فلعثثثثثثثى ن اظثثثثثثثحؤهظ العمثثثثثثثل فثثثثثثثي الهي ثثثثثثثل بثثثثثثثأمش مثثثثثثثً داسا السثثثثثثثاوي ظثثثثثثثىة 

.وفثثثي أظثثثيا الفثثثغشذ ، رثثثاس والثثثي ليثثثذيا (4)ق.م418أراس 3،وأهجثثثض بىثثثا ٍ فثثثي (3)ق.م400

يعثثوثيغ، وكثثادت روسثثث  ثحقثثج أَثثذافها لثثوال اإلاشثض ثثة اليوهثثاهي ن فثثي طيؽثث  الثثزيً ب

لثزلٍو هخيجثثة ثقثثذيم داسا ألامثوال لهثثم، فالثثىش بيعثوثيغ إلثثى الخعثثليم فعثث ن داسا 

.وان واليثثثثثة ليثثثثثذيا كاهثثثثثد طثثثثثض  مثثثثثً اإلاىىقثثثثثة التثثثثث  يحكمهثثثثثا (5)فثثثثثي م اهثثثثث  ثيعثثثثثافشهيغ

ثثثثغش، وكاهثثثثد إداسثثثثث   جؽثثثثمل: ليثثثثذيا، وف ريجيثثثثا الكبثثثثرذ، كثثثثوسػ ابثثثثً داسا السثثثثاوي ألـا

                                                           
 .951صايذ،مفش ال الذ ،ؿ (1
؛يثثثثزةش ألاظثثثحار صايثثثثذ ان السثثثوس  اإلافثثثثشية اهثثثثذلعد 089،ؿ1ـالي،الؽثثثشق الادوثثثثى القثثثذيم،ض (0

 .953 بل اإلايالد.اهظش:صايذ،مفش ال الذ ،ؿ 425عام 
 .04: 4عضسا، (3
 .15: 6( عضسا،4
 .125أبو مغلي،ايشان،ؿ (5
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.ووعثثثثثثثش  اهثثثثثثث  لثثثثثثثالل الحثثثثثثثشوب (1)وةبثثثثثثثذوةيا، ومشةثثثثثثثض إداسثثثثثثثث  َثثثثثثثو ظثثثثثثثهل كاظثثثثثثثحولغ

ق.م، اعترفثثثثثد بهثثثثثثا  410البيلوبوه زيثثثثثة عقثثثثثذت فثثثثثثاسط معاَثثثثثذٍ مثثثثثثع إظثثثثثباسوة عثثثثثثام 

ألال ر  بحج فاسط في اظترطال ألاساض   الت  جعيىش عليها أريىا فثي أظثيا الفثغشذ، 

ت فثثثثثاسط بتزويثثثثثذ أظثثثثثىول إظثثثثثباسوة بمثثثثثا يححاطثثثثث  لثثثثثالل والجثثثثضس ألايوهيثثثثثة، وجعهثثثثثذ

عملياثثثثثث  الععثثثثثثكشية فثثثثثثي البحثثثثثاس لثثثثثثذ أريىثثثثثثا. وبعثثثثثثذ َضيمثثثثثة أريىثثثثثثا اظثثثثثثترطعد فثثثثثثاسط 

ممحل اتهثثثثثثثثثثثثا اإلافقثثثثثثثثثثثثثود  عثثثثثثثثثثثثذا أبيثثثثثثثثثثثثثذوط التثثثثثثثثثثثث  اححفظثثثثثثثثثثثثثد بهثثثثثثثثثثثثا إظثثثثثثثثثثثثثباسوة إلاو عهثثثثثثثثثثثثثا 

 .(0)الاظتراثيجي

عثثثثثثم الفعثثثثثثاد ؤلاداسل، واإلاثثثثثثؤامشات فثثثثثثي عهثثثثثثذ داسا السثثثثثثاوي، وبثثثثثثزست ألامثثثثثثوال 

ؤلاظثثثثباسوية، وعمثثثثد الفوضثثثث ى -اسظثثثثية مثثثثً اطثثثثل الحثثثثذلل فثثثثي الحثثثثشوب ألاريييثثثثةالف

الواليثثات الفاسظثثية، والظثثيما بثثالد ليثثذيا ومفثثش، وهخيجثثة للحثثذلل الفاسسثث   َضمثثثد 

.ةمثثثثا ألثثثثزت َيبثثثثة الحكثثثثم ثحالءثثثث ى واهحهثثثثى عهثثثثذ داسا السثثثثاوي (3)أريىثثثثا أمثثثثام إظثثثثباسوة

علة فثثثثثثثثثثثي أهحثثثثثثثثثثثا  ق.م، والالثثثثثثثثثثثىشابات ماصالثثثثثثثثثثثد مؽثثثثثثثثثثثح 424بوفاثثثثثثثثثثثث  فثثثثثثثثثثثي بابثثثثثثثثثثثل عثثثثثثثثثثثام 

 .(4)ؤلامبراووسية

 

 ق.م(. 355 – 404)عهد ارجحغغخا الثاني -

للثثثظ داسا السثثثاوي ابىثثث  اسثحؽؽثثثحا السثثثاوي و ثثثذ حكثثثم فتثثثر  وويلثثثة امحثثثذت 

ثا  هفثظ  ثشن واطث  لاللهثا العذيثثذ مثً اإلاؽثاكل وكاهثد ؤلامبراووسيثة فثي وشيقهثثا  َص

 .(5)لالهحالل

السثثثثاوي َثثثثو لىثثثثش ثمثثثثشد أليثثثث   ان أولثثثثى اإلاؽثثثثاكل التثثثث  واطههثثثثا اسثحؽؽثثثثحا

كثثثوسػ الفثثثغ ر الثثثزل رةشهثثثا اهثثث  كثثثان حاةمثثثثا  ظثثثيا الفثثثغشذ فثثثي عهثثثذ أبيثثث ، ويثثثثشذ 

ألاظثثثحار بثثثا ش ان كثثثوسػ حثثثاول ا حيثثثال أليثثث  اسثحؽؽثثثحا السثثثاوي فثثثي يثثثوم ثحويجثثث  فثثثي 

                                                           
1) Xenophon, The Persian Expedition,P.17,53. 

 .378( ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ0
 .411،ؿ0( با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة،ض3
 .71( با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ4
 .581،ؿ1با ش،مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة،ض (5
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.إال ان صيىفثثون يثثزةش ان اسثحؽؽثثحا اعحقثثل كثثوسػ بعثثذ ان اتهمثث  (1)معبثثذ بضسكثثاد 

.و ثثثثثثذ (0)ثيعثثثثثثافشهيغ َثثثثثثو اتحثثثثثثشك علثثثثثثى اعحقثثثثثثال كثثثثثثوسػبمحاولثثثثثثة ا حيثثثثثثال، وكثثثثثثان 

اعحقثل اسثحؽؽثثحا أليثث  بتهمثثة الحثثجمش عليثث  لثثوال ثثثذلل أمثث  بشظثثيخغ التثث  ثمكىثثد 

مً إ ىال اإلال  بالعفو عً ألي ، وإعادث  إلى ظترابية أظيا الفثغشذ. كثان كثوسػ 

يعثثثثثثاى لالظثثثثثثححوار علثثثثثثى العثثثثثثلىة وكاهثثثثثثد بشععثثثثثثخغ ثقثثثثثثوم بئظثثثثثثىادٍ س بثثثثثث  م هثثثثثثا فثثثثثثي 

  للحكثثم، ومثثا ان عثثاد كثثوسػ إلثثى واليثثة أظثثيا الفثثغشذ حتثثى الثثز يعثثذ العثثذ  إيفثثال

 عثثثثثثالن العفثثثثثثيان مثثثثثثذعيا بأحقيحثثثثثث  فثثثثثثي الحكثثثثثثم، واظثثثثثثحبذام عؽثثثثثثش  خال  مشثثثثثثثضق 

ا شيقثثي ظثثاس بهثثم مثثً ظثثاسديغ واثجثث  هحثثو الجىثثوب الؽثثشلي إلثثى أعثثالي اهثثش مياهثثذس) 

 ابثثثثثذٍ يثثثثثو  مىثثثثثذسط فثثثثثي أظثثثثثيا الفثثثثثغشذ( حيثثثثثص الححقثثثثثد بثثثثث  فثثثثثي ف ريجيثثثثثا طيثثثثثوػ 

الا شيقثثثي ميىثثثون مثثثً جعثثثاليا. وفثثثي ظثثثيالهيال الححقثثثد بثثث  طثثثيؾ  ابثثثذ ا شيقثثثي ألثثثش 

 
ة
 إلى بلحال وة رامون اكوسا رم ؼش ا

ة
)ةيلشلوط(.وظاس الجميع إلى بيعذيا رم ؼماال

إلثثى مذيىثثة ظثثهل كايعثثتر. وظثثلمح  لثثالل سحلحثث  اإلالكثثة ايبياةعثثا صوطثثة ظيىيعثثيغ 

طثثثثض  م هثثثثا إلثثثثى طىثثثثودٍ، رثثثثم عثثثثشض إلثثثثى  وهيثثثثة الشابثثثثع ملثثثث  كليكيثثثثا أمثثثثوالا وابلثثثثة ظثثثثلم 

ولي اوهيثثثثا وثياهثثثثا. أمثثثثا ميىثثثثون فقثثثثذ ظثثثثاس مثثثثع  واثثثثث  بىشيثثثثج ألثثثثش، واـثثثثىذم بقثثثثوات 

ظيىيعثثثثثيغ الثثثثثزل كثثثثثان مبلفثثثثثثا السثحؽؽثثثثثحا، وسبمثثثثثا لىثثثثثثي معثثثثث  لمثثثثثشب طثثثثثثيؾ 

ثثثثثا  كثثثثثوسػ الفثثثثثغ ر، ومىعثثثثث  مثثثثثً عبثثثثثوس طبثثثثثال وثثثثثوسوط، وثمكثثثثثً ميىثثثثثون مثثثثثً دحَش

لة، والحفد بعذَا بوحذات ميىثون، .وعبرت طيوػ كوسػ مىىقة ووسوط بعهو 

ثثثثثثا، وعقثثثثثثذ ظيىيعثثثثثثيغ  وأوبثثثثثثج الجميثثثثثثع علثثثثثثى مذيىثثثثثثة و فثثثثثثش ملثثثثثث  ةيليكيثثثثثثة واهبَو

اثفا يثثة مثثع كثثوسػ جعهثثذ بموط هثثا  بمثثذٍ باإلاثثال والشطثثال. رثثم ظثثاس كثثوسػ بجيوؼثث  

ق.م، ووـثثثثثل إلثثثثثى مولثثثثثع  421لثثثثثالل ظثثثثثوسية، فثثثثثالعشاق علثثثثثى وثثثثثول الفثثثثثشات ظثثثثثىة 

ت عثثثثثثثً مقحثثثثثثثل كثثثثثثثوسػ، وثشاطثثثثثثثع القثثثثثثثوات كوهاةعثثثثثثا التثثثثثثث  طثثثثثثثشت بهثثثثثثثا معشةثثثثثثثة أظثثثثثثفش 

 .(3)اليوهاهية عً وشيج دطلة، وؼمال العشاق ووـلوا إلى البحش ألاظود

أرىثثثثثا  الحثثثثثشب ألاَليثثثثثة التثثثثث  اهثثثثثذلعد بثثثثث ن ألالثثثثثويً اسثحؽؽثثثثثحا وكثثثثثوسػ، 

أعلىد اإلاذن ألايوهية في أظيا الفغشذ السوس  لثذ الحثاةم الفاسسث   ثيعثافشهيغ، 

                                                           
 .410،ؿ0اإلافذس هفع ،ض (1

2) Xenophon,The Persian Expedition,P.17. 
3) Ibid,P.17-51. 
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 أسظلد إظباسوة طيؽا   ر اه  َاطم كايم الت  ولبد ا
ة
لعون مً إظباسوة، وفعال

 محليا اظم  صييغ 
ة
إلى وشواد  الزل ع ن علي  الحاةم الفاسس   فاسهاباصوط  ابذا

مثثثثثثً أَثثثثثثالي داسداهثثثثثثوط، وعىثثثثثثذ وفاثثثثثثث  للفحثثثثثث  صوطحثثثثثث  ماهيثثثثثثا التثثثثثث  أ ىعثثثثثثد الحثثثثثثاةم 

الفاسس   بقذستها على إداس  اإلاقاوعة ب ل حضم وةفا  ، وساحد َثزٍ جثحية حيثص 

هثثا واب هثثا وصوض ابىتهثثا، ميثثذياط الثثزل سفثثن فاسهابثثاصوط الاعتثثرا  بثث ، واسطثثع لثث   حل

ما أسظل  إلي  مً َذايا. وبعي الجيؾ ؤلاظباسوي اإلاحقذم ظيىشث  على وشواد ، 

ىثثثثثثا عقثثثثثثذت الهذهثثثثثثة بثثثثثث ن  وأيثثثثثذٍ ميثثثثثثذياط رثثثثثثم علثثثثثثى اثثثثثثثاسيىوط، وثقثثثثثثذم إلثثثثثى كاسيثثثثثثا، َو

بقيثثثاد  ملكهثثثا ا يعثثثيلوط  ق.م ؼثثثيد إظثثثباسوة395. وفثثثي عثثثام (1)إظثثثباسوة وفثثثاسط

الحثثثشب علثثثى خظثثثثيا الفثثثغشذ لثثثذ الحثثثثاةم للفاسسثثث   جعثثثيافشهيغ، ودحثثثثش  واثثثث  فثثثثي 

بثثثثاةحولوط  ثثثثشب ظثثثثاسديغ، وعثثثث ن اإلالثثثث  اسثحؽؽثثثثحا ري روظثثثثحيغ ةحثثثثاةم طذيثثثثذ 

 للفثالي ثثىق علثى اعتثرا  فثاسط بالحثاةم الثزاجي 
ة
الزل  ذم إلى إظباسوة ؼثشووا

يثثثثثثذفعوا الجضيثثثثثثة التثثثثثث  كثثثثثثاهوا يقثثثثثثذمواها للمثثثثثثذن الا شيقيثثثثثثة فثثثثثثي خظثثثثثثيا الفثثثثثثغشذ، وان 

ثثثثل فقثثثثي .وولثثثث  ا يعثثثثيلوط َذهثثثثة أمثثثثذَا ظثثثثحة أؼثثثثهش الظخؽثثثثاس  ح ومحثثثث   باـ 

حثثثثثثول الؽثثثثثثشوه، ويظهثثثثثثش ان ح ومثثثثثثة إظثثثثثثباسوة لثثثثثثم ثوافثثثثثثج بالؽثثثثثثشوه الن القحثثثثثثال 

اظثثثثثحمش، وثقثثثثثذم ا يعثثثثثيلوط فثثثثثي ف ريجيثثثثثا، وأيثثثثثذٍ اوثثثثثثيغ أم ثثثثثر بافال وهيثثثثثا، وهبيثثثثثل 

لضعمثثثثا  ؤلاظثثثباسويون علثثثى السثثثوس  لثثثذ فثثثثاسط، فثثثاسط يثثثذعى ظثثثبي ريذاجغ أ ىعثثث  ا

 ثثثثثثثم بثثثثثث ن الحلفثثثثثثا  أدذ إلثثثثثثى اهففثثثثثثال ا عثثثثثثيلوط عثثثثثثً اوثثثثثثثيغ، 
ة
ويبثثثثثثذو ان اوؽثثثثثثقا ا

ثثثثثلد مذيىثثثثثة  وظثثثثبي ريذاثيغ، بعثثثثثب  الغىثثثثثابم، وكاهثثثثثد القثثثثوات ؤلاظثثثثثباسوية  ثثثثثذ ـو

 و ثثع بثث ن حاةمهثثا فاسهابثثاصوط وملثث  إظثثباسوة ،بيثثذ ان 
ة
داظثثكيليوان، إال ان ـثثلحا

صوط الحقثا مثثع كوهثثون ألاريدث  أدذ إلثثى وثثشد الحاميثات ؤلاظثثباسوية فثثي جعثاون فاسهابثثا

ق.م  390خظثثيا الفثثثغشذ، وعثثادت ألال ثثثر  ثحثثد العثثثياد  الفاسظثثية. ولكثثثً فثثي عثثثام 

َاطمثثثثد إظثثثثثباسوة بقيثثثثثاد  ؼثثثثيبرون، خظثثثثثيا الفثثثثثغشذ، وحفثثثثل علثثثثثى ثأييثثثثثذ مذيىثثثثثة 

ظثثثثثثثيا افعثثثثثثثوط، ومغىيعثثثثثثثيا، وبشاييدثثثثثثث ، لهثثثثثثثا ولعثثثثثثثشت بثثثثثثثزل  أريىثثثثثثثا ممحل اتهثثثثثثثا فثثثثثثثي خ

ق.م عىثثثثثثثذما  امثثثثثثثد أريىثثثثثثثا يقودَثثثثثثثا رشاظثثثثثثثيبولغ بئعثثثثثثثاد   389الفثثثثثثغشذ حتثثثثثثثى عثثثثثثثام 

ظثثثثثثيىشتها علثثثثثثى البوظثثثثثثفوس، وب زهىثثثثثثة، ولالقيثثثثثثذون، وةالصوميىثثثثثثال.   ثثثثثثر ان اثفثثثثثثاق 
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ق.م بثثث ن ألاوثثثشا  اإلاحفثثثاسعة ـثثثاست بموطبثثث  طميثثثع 387العثثثالم الثثثزل عقثثثذ عثثثام 

ع بثثثثثثثثثثالحكم مثثثثثثثثثذن خظثثثثثثثثثيا الفثثثثثثثثثغشذ ألايوهيثثثثثثثثثة، وطضسَثثثثثثثثثثا ثابعثثثثثثثثثة إلثثثثثثثثثى فثثثثثثثثثاسط، وثحمحثثثثثثثثث

.أمثثثثثثا فثثثثثي مفثثثثثثش فقثثثثثذ كثثثثثثان اسثحؽؽثثثثثثحا السثثثثثاوي يعثثثثثثاي  عادتهثثثثثا إلثثثثثثى حظ ثثثثثثر  (1)الثثثثثزاجي

 بثثثثثثثواسدات الذولثثثثثثثة الالميييثثثثثثثة مثثثثثثثً 
ة
ؤلامبراووسيثثثثثثثة الن اهففثثثثثثثال الواليثثثثثثثة الثثثثثثثش ةس ثثثثثثثرا

.واظثثثثحغل الالميييثثثثون الثثثثىشاب الولثثثثع فثثثثي مفثثثثش هخيجثثثثة لحغ ثثثثر هظثثثثثام (0)الحبثثثثوب

اموا بىثثثثثثا ة علثثثثثثى إؼثثثثثثاس  صهيفثثثثثثون الحكثثثثثثم بقيثثثثثثاد  العثثثثثثاللة  الحاظثثثثثثعة والعؽثثثثثثشيً، و ثثثثثث

.فثي الو ثثد (3)بححؽثيذ  ثوات ةب ثٍر فثي واليثة فيىقيثا التثث  مثً دون ؼث  َثذفها مفثش

هفعثثثثث  كاهثثثثثد ظثثثثثوبذ فثثثثثي ؼثثثثثشق الثثثثثذلحا مثثثثثا ثثثثثثضال بيثثثثثذ الالميييثثثثث ن، فحقثثثثثذم الفشعثثثثثون 

ثثا، وثمكثثً مثثً دحثثش القثثوات الفاسظثثية بعثثذ ظثثىوات حثثشب  الجذيثثذ الثثوسعغ هحَو

.وجؽثثثثثثثث ر (4)عق هثثثثثثثثا او ثثثثثثثثحاب القثثثثثثثثوات الفاسظثثثثثثثثيةق.م(، أ 380-385اظثثثثثثثثحمشت مثثثثثثثثً )

الثثثذالبل علثثثى امحثثثذاد الىفثثثور اإلافثثثشل فثثثي عهثثثذ َثثثزا الفشعثثثون إلثثثى فلعثثثى ن وطىثثثوبي 

 هخيجثثثثثة الثثثثثىشاب ألاولثثثثثال فثثثثثي دالثثثثثل (5)فيييقيثثثثثة
ة
، إال ان رلثثثثث  لثثثثثم يعثثثثثحمش وثثثثثويال

 . (6)مفش

 

 ق.م (.335-355عهد ارجحغغخا الثالث) -

اسثحؽؽثثحا السالثثص الثثزل اؼثثتهش للثثظ اسثحؽؽثثحا السثثاوي فثثي الحكثثم ابىثث  

.و ثثثذ (7)بالقعثثثو  والؽثثثذ  اثجثثثاٍ سعايثثثاٍ، وأول عمثثثل  ثثثام بثثث  َثثثو  حثثثل طميثثثع إلوثثثث 

كاهثثثد ألاولثثثال دالثثثل الذولثثثة الالميييثثثة فثثثي عهثثثذ اسثحؽؽثثثحا السالثثثص فثثثي حالثثث  يشزثثثى 

ثثال الذولثثة مىثثز عهثثذ احؽثثويشػ  لهثثا، إر ان الفعثثاد ؤلاداسل الثثزل بثثذأ يثثذب فثثي أـو
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َوس ؤلاداس ، وةزل  فئن ة ر  السوسات في الواليات الظثيما مفثش ألاول، أدذ إلى ثذ

 ثثثذ أاهثثث  الذولثثثة، ولكثثثً يبثثثذو ان عهثثثذ اسثحؽؽثثثحا الثثثزل كثثثان يمسثثثل بذايثثثة الىشيثثثج 

هحثثثثو اظثثثثحعاد  الذولثثثثة الالميييثثثثة صمثثثثام ألامثثثثوس،   ثثثثر ان الوطثثثث  آلالثثثثش للولثثثثع كثثثثان 

 يمسل صحو  اإلاوت باليعبة ل مبراووسية .

ص يعثثثثحعذ مثثثثً اطثثثثل إعثثثثاد  العثثثثيىش  علثثثثى مفثثثثش، الثثثز اسثحؽؽثثثثحا السالثثثث

.فما كان مثً اسثحؽؽثحا السالثص إال ان (1)ق.م إال إاها فؽلد 352وطهض حمل  عام 

طهثثض حملثث  راهيثثة معظمهثثا مثثً  ثثوات اإلاشثض ثثة الا شيثثج، وثثثولى  يادتهثثا بىفعثث . و ثثذ 

ثثلد القثثوات الالميييثثة مفثثش، وبعثثذ معشةثثة عىيفثثة ثثثم التثثراق دفاعثثات مذيىثثة  ـو

ثثثثثثثشب اإلالثثثثثثث  اإلافثثثثثثثشل هحثثثثثثثو أريوبيثثثثثثثا، وثثثثثثثثم اظثثثثثثثحعاد  مفثثثثثثثش عثثثثثثثام بلوصيثثثثثثث  343وم، َو

.وبثثثثثثثثاححالل اإلالثثثثثثثث  أاللميدثثثثثثثث  لواليثثثثثثثثة مفثثثثثثثثش اظثثثثثثثثحىال اسثحؽؽثثثثثثثثحا ان يعيثثثثثثثثذ (0)ق.م

ل مبراووسيثثثثة الالميييثثثثة َيبتهثثثثا وم اهتهثثثثا بثثثث ن دول اإلاىىقثثثثة، واربثثثثد بثثثثزل  مقذسثثثثث  

عميثثثثثثج فثثثثثثي العاليثثثثثة فثثثثثثي الحكثثثثثم. ومثثثثثثً ابثثثثثشص هحثثثثثثابت اهحفثثثثثاٍس فثثثثثثي مفثثثثثش وطثثثثثثود ـثثثثثذذ 

الواليثات الالميييثثة، ار ألثثزت ثلثث  الواليثثات جعثثود للىاعثثة ماعثثذا واليثثة البىجثثاب، 

.أمثثثا ظثثوسيا فقثثثذ (3)وواليثثات بحثثثش  ثثضويً التثثث  أفلحثثد فثثثي اتحافظثثة علثثثى اظثثحقاللها

 لالل َزٍ الفتثر ، إر اصدَثشت مذيىثة دمؽثج وكاهثد مثً أَثم اإلاثذن 
ة
ؼهذت اصدَاسا

وس، و ذ العوسية. ةما اصدَشت اإلاذن الفيي يذا، ـو يقية مسل:  أسواد، وطبيل، ـو

ظثثمن ل ثثل م هثثا باالظثثحقالل الثثزاجي فثثي دولتهثثا الفثثغ ر . و ثثذ اثحثثذت َثثزٍ الثثذويالت 

ثثثثا فثثثثي مذيىثثثثة طذيثثثثذ  هثثثثي   طعثثثثل مشةَض
ة
فثثثثي القثثثثشن الشابثثثثع  بثثثثل اإلاثثثثيالد، وكوهثثثثد اثحثثثثادا

ن وثثثشابلغ التثثث  يعدثثث  اظثثثمها اإلاثثثذن الثثثسالذ، وميؽثثثأ َثثثزٍ الخعثثثمية ان ةثثثال مثثثً اإلاثثثذ

ثثثثثيذا، وأسواد، كثثثثثان لهثثثثثا معثثثثثحووً يمسلهثثثثثا فثثثثثي وثثثثثشابلغ  بثثثثثل ان  الثثثثثسالذ: ـثثثثثوس، ـو

يح ثثثثون َثثثثزا الاثحثثثثاد الجذيثثثثذ، واثحثثثثذت أطثثثثضا  اإلاذيىثثثثة فثثثثي العثثثثىة ألاولثثثثى مثثثثً حكثثثثم 

اسثحؽؽثثثثثحا السالثثثثثص فأـثثثثثبحد عاـثثثثثمة إلاملكثثثثثة فيييقيثثثثثة موحثثثثثذ ، ار يجحمثثثثثع فيهثثثثثا 

.إال ان رلث  الاصدَثاس (4)ممسثل 322اتجلغ اإلاؽتر  في كل عثام، وعؽثتر  فيث  هحثو 
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لثثثثم يمىثثثثع اإلاثثثثذن الفيييقيثثثثة مثثثثً السثثثثوس  بعثثثثب  جععثثثثظ اإلاثثثثوظف ن الفثثثثشط،   ثثثثر ان 

  351اسثحؽؽحا اعذ حمل  ةبرذ مثً بابثل عثام 
ة
ق.م هحثو ـثيذا التث  دمثشت ثثذم را

، فأعلىثثد اإلاثذن الفيييقيثثة الاظخعثالم
ة
، (1)كثامال

ة
. لثثم يعثحمش عهثثذ اسثحؽؽثحا وثثويال

 بااهياس 338ذ القابذ باكوط عام إر ظشعان ما ا حيل على ي
ة
ق.م، ف ان رل  إيزاها

ؤلامبراووسيثثة الالميييثثة، ووـثثل اسظثثيغ الابثثً الفثثغ ر للملثث  اسثحؽؽثثحا السالثثص 

للحكثثثثثم، واعحلثثثثثى العثثثثثشػ بحثثثثثذب ر مثثثثثً بثثثثثاكوط، الثثثثثزل  ثثثثثام بعثثثثثم والثثثثثذٍ، وال وعثثثثثش  

الكس ثثثر مثثثً ألالبثثثاس عثثثً َثثثزا اإلالثثث  الثثثزل حكثثثم رثثثالذ ظثثثىوات، إر ا حيثثثل مثثثً  بثثثل 

بثثثاكوط فثثثي ألاظثثثثلوب هفعثثث  الثثثزل اظثثثثحبذم  مثثثع والثثثذٍ. وان مقحثثثثل اسظثثثيغ ف ثثثثي 

اتجثثثثثال للملثثثثث  داسا السالثثثثثص الثثثثثزل ال يعثثثثثود إلثثثثثى البيثثثثثد الحثثثثثاةم مباؼثثثثثش  بثثثثثان يعحلثثثثثي 

العشػ مً بعثذ اسظثيغ. والحقيقثة ال ثوطثذ لثذيىا معلومثات كافيثة عثً فتثر  حكثم 

 لعثثثثيىش 
ة
  بثثثثاكوط، بيثثثثذ اهثثثث  َثثثثزا اإلالثثثث ، ولكىىثثثثا وعثثثثحىيع ان هحفثثثثوس بأهثثثث  لالثثثثعا

.ولكثثثثثثثً ال وعلثثثثثثثم الكس ثثثثثثثر عثثثثثثثً ؼثثثثثثثؤون الواليثثثثثثثات (0)ظثثثثثثثشعان مثثثثثثثا ثبلثثثثثثثق مثثثثثثثً ألال ثثثثثثثر

الالمييية في َزٍ الفتر ، ومً اإلاؤةثذ ان ألاولثال فثي مفثش كاهثد ظثيئة ةمثا يثشد فثي 

بشدية جعود لعهذ البىالعة باظم ألباس ألايام الذيموويقية. ار اهذلعد السوس  في 

، الثثذلحا بقيثثاد  أحثثذ أمشا هثث
ة
ا ويثثذعى لبثثاػ أو لبابثثاػ اعتثثر  بثث  ةهىثثة مىثثظ مل ثثا

ووطثذ فثثي العثشابيوم لوحثث  مؤسلثة بالعثثىة الساهيثة مثثً حكمث ، ةمثثا وطثذت باظثثم  

.أمثثا فثثي فلعثثى ن ( 3)بعثثن آلارثثاس ألالثثشذ مثثً بي هثثا ثمسثثال يعثثش  باظثثم ثمسثثال الثثوالي

م( ان بثثثثثذ  اهففثثثثثال العثثثثثامشي ن عثثثثثً اليهثثثثثود 122-38فيثثثثثزةش اإلاثثثثثؤسمل طوصيفثثثثثوط )

ىذما وشد ال اًَ مي    مثً القثذط لضواطث   مثً ابىث  ظثيباله حثاةم العثامش ، ع

وسفمثث  وال هثثا، فحفثثل ظثثيباله علثثى موافقثثة داسا لبىثثا  معبثثذ علثثى طبثثل طثثشصيم 

.لقثثثذ (4) ثثشب هثثثابلغ هفثثزٍ لثثث  بعثثذ رلثثث  الاظثثكىذس اإلاقثثثذووي بعثثذ اححاللثثث  فلعثثى ن
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 .32-09،ؿ1(،ض1970ألاسص،
 .035؛عففوس، ،ؿ75خ إيشان القذيم،ؿبا ش وخلشون،ثاسي (0
 .036( عففوس، معالم ثاسيخ الؽشق الادوى القذيم ،ؿ3
 59( ألاحمذ،فلعى ن حتى الححشيش العشبي،ؿ4
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قثار ؤلامبراووسيثة التث  ألثزت عالمثات الااهيثاس ثظهثش ولثم يعثحىع داس السالثص مثً إه

 ق.م. 331تهاوت بعشعة أمام اةخعا  الاظكىذس لواليات ؤلامبراووسية عام 
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 .ق.م 535بابل عام احخالل -

م مً ألاموس الت  ال ثس ر اهخبثاٍ الباحثص ق. 539لم يكً ظقوه بابل عام 

فهثثثثثثثثزٍ اإلاذيىثثثثثثثثة الحفثثثثثثثثيىة رات القثثثثثثثثو   وإهمثثثثثثثثا ثس ثثثثثثثثر فيثثثثثثثث  طملثثثثثثثثة جعثثثثثثثثا،الت، فقثثثثثثثثي،

وؤلامبراووسيثثثثثة الكب ثثثثثر  جعثثثثثقي بفثثثثثوس  مفاطئثثثثثة   مثثثثثً   ثثثثثر  ،الععثثثثثكشية العظيمثثثثثة

فبابثثل التثث  بدثثى اظثثحح اماتها ملوةهثثا ألا ويثثا  مثثً الفثثع  علثثى أيثثة  ثثو   مقثثذمات،

وإرا كاهثثد أؼثثثوس  ثثذ ظثثثقىد  بثثثل  هثثثا ألابعثثذ فتثثثر  حفثثاس وويلثثثة.ععثثكشية ا ححام

أعثثوام مثثً ااهيثثاس بابثثل فالبثثذ للمثثش  إن يثثزةش إن حفثثاس هيىثثوذ اظثثحمش رالرثثة أؼثثهش 

إرا ةيثثثظ ث ثثون بابثثثل  محواـثثلة لعبثثد العوامثثثل الىبيعيثثة دوسَثثا فثثثي ااهيثثاس اإلاذيىثثة.

رلثثثثثث  فثثثثثثي   ثثثثثثذ ظثثثثثثقىد ؟ ومثثثثثثا هثثثثثثي العوامثثثثثثل التثثثثثث  أدت إلثثثثثثى ظثثثثثثقووها ؟ ومثثثثثثا أَميثثثثثثة 

 .؟الحاسيخ

ق.م هجثثذ إلثثثى  539بابثثل عثثثام  احثثثحاللإن دساظثثة ؤلاحثثثذاذ التثث   ثثثادت إلثثى 

وال هخيجثة عبقشيثة كثوسػ بحثذ  َزا الااهياس لم يكً هخيجة الغضو ال اساي اتحثن،

.إهمثا كثثان هخيجثثة لتراةمثات عثثذ  ألثثعفد (1)راثث  ةمثثا يفثثف  ألاظثحار بثثشن )بالىابغثثة(

ثزا مثا أةثذ عليث  ألاظثحار ثثويى    تها إلى حافة الااهياس،البيية الذاللية للبالد و اد َو

  بثثأن
ة
 مىىقيثثثا

ة
وان الحمثثثاس   ،ثفعثثث ر ااهيثثثاس الحمثثثاس  بغثثثضو لثثاساي َثثثو لثثثيغ ثفعثثث را

إرن ممثثا َثثو ظثثب  ااهيثثاس بابثثل ؟ ومثثا هثثي َثثزٍ .  (0)ث هثثاس  بثثل أن ثىأَثثا أ ثثذام الغثثضا 

 اإلاقذمات ؟

 الاكخصا ًت. العوامل.1

 املعبد.-

،مثثثثثثثثش  راهيثثثثثثثثة ةمؤظعثثثثثثثثة (3)ذ لثثثثثثثثالل العفثثثثثثثثش البثثثثثثثثابلي الحثثثثثثثثذيصبثثثثثثثثشص اإلاعبثثثثثثثث 

ثثثثثثثا الفاعثثثثثثثل فثثثثثثثي اتجحمثثثثثثثع، يمحلثثثثثثث  اإلاقاوعثثثثثثثات الضساعيثثثثثثثة  ا حفثثثثثثثادية ةب ثثثثثثثر  لهثثثثثثثا أرَش

                                                           
،)بغذاد:مىبعة الحعلثثثثثثثثثثثيم ( اهثثثثثثثثثثثذسو سوبثثثثثثثثثثثشت بشن،ثثثثثثثثثثثثاسيخ اليوهان،ثشطمثثثثثثثثثثثة:  ثوفيثثثثثثثثثثثج حعثثثثثثثثثثث ن1

 .143،ؿ(1989العالي،
ظكىذسية:مؤظعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة السقافيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة احمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ   ـثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثب ي،في فلعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثفة الحاسيخ،)ؤلا  (2

 . 071الجامعية،بال.ت(،ؿ
لع  اإلاعبذ دوسا ةب را في الحيا  الا حفادية فثي بثالد وادل الشافثذيً بثالش م مثً ثقلثق هفثورٍ (3)

ولكثثثً فثثثي  آلاؼثثثوسل الحثثثذيص،و  ،البثثثابلي القثثثذيم العفثثثشيًفثثثي ظثثثل الح ومثثثات القويثثثة الظثثثيما فثثثي 
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.إر لثثثم ثقحفثثثش أَميثثثة اإلاعبثثثذ فثثثي العهثثثذ البثثثابلي (1)الضثثث مة ويمثثثاسط ثجثثثاس  واظثثثعة

الحثثثثثثذيص علثثثثثثى ألامثثثثثثوس الذيييثثثثثثة بثثثثثثل ؼثثثثثثملد ةثثثثثثزل  ألامثثثثثثوس الا حفثثثثثثادية للمجحمثثثثثثثع 

حيص ثمكثً الكهىثة مثً  .و ذ اصدَشت اإلاعابذ في َزٍ الفتر  واصداد رشا ها، (0)ابليالب

لي وهثثثوا ؼثثثشيحة ث ثثثاد ث ثثثون معثثثحقلة عثثثً  ثوحيثثثذ أهفعثثثهم اطحماعيثثثا وا حفثثثاديا،

 .(3)الح ومة اإلاشةضية

كاهثثثثد ظثثثثلىة اإلالثثثثث  اإلاشةضيثثثثة فثثثثثي العهثثثثذ البثثثثثابلي الحثثثثذيص ا ثثثثثل بكس ثثثثر مثثثثثً 

بل لثالل العثىوات التث  أعقبثد القثشن العثابع كثان وان ثاسيخ بالد با ،ظلىة اإلاعبذ

في بعن أوطه  ـشاعا لالظححوار على العلىة ب ن العاللة الحاةمة ومؤظعات 

 . (4)اإلاعبذ اهحهى أل را باهحفاس مؤظعات اإلاعبذ

جؽ ر الورابج الا حفادية الكس ر  الت  وطذت في معابذ َزا العفش مسل 

اد أمثثثثال  اإلاعبثثثثذ واجعثثثثال وؽثثثثاو  الحجثثثثاسل فثثثثي مىىقثثثثة اإلاعابثثثثذ فثثثثي الوسكثثثثا  إلثثثثى اصديثثثث

حماعيثثا معثثحقال أهىثثا مشةثثضا ا حفثثاديا واط-دالثثل الثثبالد ولاسطهثثا وأـثثبن معبثثذ أل

.إر ثشيىثثثا أسؼثثثيفات اإلاعبثثثذ اهثثث  كثثثان يعثثثححور علثثثى  ىاعثثثات  (5)عثثً الح ومثثثة ثقشيبثثثا

.و ثثثثذا كأهثثثث  (6)ةب ثثثثر  ثثثثثؤطش بعمثثثثها للمثثثثضا عيثثثث ن ويحثثثثولى سطالثثثث  ؤلاؼثثثثشا  علثثثثى بقيتهثثثثا

                                                                                                                         

وسٍ راهية بؽ ل عذ  بعن البثاحس ن ؼثبيها بعفثش البابلي الحذيص عاد اإلاعبذ ليماسط د العفش

بغثثثثذاد: داس  ق.م،) 560-624اهظثثثثش: حيثثثثا  إبثثثثشاَيم  ، هبولزهفثثثثش السثثثثاوي  فجثثثثش العثثثثالالت.

 .92(،ؿ1983 الحشية للىباعة،
ظثثثامي ظثثثعيذ ألاحمذ،اإلاعحقثثثذات الذيييثثثة فثثثي العثثثشاق القثثثذيم،) بغثثثذاد:داس الؽثثثؤون السقافيثثثة  (1)

 .18(،ؿ 1988العامة ،

مقذمثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثثثاسات القذيمة،)بغثثثثثثثثثثثثثذاد: داس الؽثثثثثثثثثثثثثؤون السقافيثثثثثثثثثثثثثة با ش،وثثثثثثثثثثثثث  ( 0)

 .  558،ؿ1،ض(1986العامة،
ةشععثثثثثثثثثثحوفش لثثثثثثثثثثو كاط،حمثثثثثثثثثثاس  الثثثثثثثثثثش م الىيييثثثثثثثثثثة وظياظثثثثثثثثثثة التربيثثثثثثثثثثة والحعلثثثثثثثثثثيم فثثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثثشاق  (3)

 .   84(،ؿ1982القذيم،ثشطمة:يوظظ عبذ اإلاعين رشو ،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،
)بغثثثثثذاد: داس الكحثثثثث  للىباعثثثثثة ،ظمثثثثثة بابثثثثثل، ثشطمثثثثثة: عثثثثثامش ظثثثثثليمان إبشاَيمَثثثثثاسل ظثثثثثاةض، ع (4

 .322،ؿ(1979واليؽش،
 .559،ؿ1،ض مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة با ش، (5)
سو، طثثثثثثثثثثثثثثثثوسض سو،العثثثثثثثثثثثثثثثثشاق القذيم،ثشطمة:حعثثثثثثثثثثثثثثثث ن علثثثثثثثثثثثثثثثثوان حعثثثثثثثثثثثثثثثث ن،)بغذاد:داس الحشيثثثثثثثثثثثثثثثثة  (6)

 .   535(،ؿ1984للىباعة،
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يمحلثثثثثث  معظثثثثثثم أساضثثثثثث   بابثثثثثثل إر امحثثثثثثذت أمالةثثثثثث  مثثثثثثً مذيىثثثثثثة أوس، فثثثثثثي الجىثثثثثثوب إلثثثثثثى 

 . (1)مؽاس  مذيىة بابل في الؽمال

كثثان اإلاعبثثذ يعثثححور علثثى أساضثث   واظثثعة عثثً وشيثثج الؽثثشا  أو مفثثادستها 

و ثذ اظثححور اإلاعبثذ علثى  ،جعوية اللتزامات ماليثة أو ةهثذايا لاـثة أو مثىن ملكيثة

ثىثثثثثاصل بعثثثثثن مثثثثثال ي ألاساضثثثثث   عثثثثثً أسالثثثثثيهم مقابثثثثثل مضيثثثثثذ مثثثثثً ألامثثثثثال  عثثثثثً وشيثثثثثج 

.وكثثثان يقثثظ علثثثى (0)حفثثولهم علثثى الحمايثثثة وألامثثً وإعفثثثا هم مثثً بعثثثن الالتزامثثات

ثو لقث  Šatammuالؽثحاممو) :سأط الجهاص ؤلاداسل للمعبثذ رالرثة إداسيث ن َثم (،)َو

وان طميثثثثع اليؽثثثثثاوات  ()الىثثثثاظش( وال اثثثثث .qipuلعلثثثث  يعدثثثث  حثثثثاسط اإلاىىقثثثثة( والثثثثثث)

ثثا بأاهثثا ؼثثملداإلاحى  :وعثثة التثث  كاهثثد الؽثثحاممو وسفا ثث  معثثئول ن ع هثثا يمكثثً إيجاَص

وثحذيثثثثذ الحقثثثثوق والواطبثثثثات رات  ،ومقاوعثثثثات اإلاعبثثثثذ الواظثثثثعة ،ثثثثثأط ر ألاساضثثثث  

وؤلاؼثثثشا  العثثثام علثثثى ثبمثثث ن وطمثثثع وهقثثثل واظثثثحبذام وثوصعثثثع  ،العال ثثثة بثثثالقىوات

فمال عً  علقة بزل .وحفه ال جالت والحعابات اإلاح ،إهحاض ألاساض   والقىوات

وألاؼشا  على اليؽاوات الت  لهثا عال ثة  ،ثىظيم عال ات اإلاوظف ن واإلاعحبذم ن

 .(3)بالعباد  

كاهد البماةع الت  ثيحت في مقاوعثات اإلاعبثذ ثجلث  أوال إلثى اإلاعثحودعات 

وكاهد ؼبكة القىوات  ذ طعلد مً الىقل  في الوسكا  ومهما كاهد وطهتها ال هابية.

ىا  سظثالة جعىثي جعليمثات  سظثال  ، ل ـىظ مً أـىا  البماةعأمشا ظهال  َو

أهىثثثا:" إرا كاهثثثد – ثثثحىة مثثثً ألا ىثثثام حيثثثص يثثثأمش ال اثثثث  ولعلثثث  ؼثثثحاممو معبثثثذ إل 

.وسبمثثثا (4)ذام وأال فثثذعهم يثثأثون بالعثثفيىة "ألاسك مالبمثثة دعمهثثم يثثأثون علثثى ألا ثث

                                                           
1) H.W.F.Saggs,"Two Administrative Officials of Erech in the Sixth Century B.C“ 

Sumer , XV ,1959 ,p.29 .   
 .  91حيا  إبشاَيم، هبولزهفش الساوي ،ؿ (0)

3) Saggs , Two Administrative Officials of Erech,p.29.  

؛َثثثثثذي  حيثثثثاول عبثثثثثذ الكثثثثثشيم 535؛سو، العثثثثثشاق القثثثثذيم ،ؿ320-321ظثثثثاةض عظمثثثثثة بابثثثثل،ؿ

ة البابليثثة الحذيسثثة والثثذوس الحثثاسيخي إلالثث  هبوهابيثثذ فثثي  يادتها،)سظثثالة ماطعثثح ر   ثثر  ضالة،الذولثث

 . 111(،ؿ1989ميؽوس ،طامعة بغذاد كلية آلاداب، 
 .  320ظاةض، عظمة بابل ،ؿ(4)
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لحثاالت ولثو إاهثا كاهد العفً اإلاعحبذمة لزل  لمً ممحل ات اإلاعبذ فثي معظثم ا

 .(1)بالحأةيذ مً أصحاب العفً أحياها كاهد جعحأطش

ثثثياسفة علثثثى هىثثثاق  ،وأصثثثحاب مؽثثثا ل ،أـثثثبن سطثثثال الثثثذيً مثثثضاسع ن ـو

 يو عثثون وعؽثثهذون علثثى صثثحة العقثثود اإلابرمثثة، ةمثثا اصثثحبوا ةحثثاب عقثثود، ،واظثثع

ثثايا  ،ويفثثذسون ألاح ثثام عليهثثا ،وععثثحمعون إلثثى الثثذعاوذ القاهوهيثثة ،ويكحبثثون الـو

الفثثثثثثفقات وع ثثثثثثجلون  ،ويححفظثثثثثثون بال ثثثثثثجالت الشظثثثثثثمية ،ويترأظثثثثثثون اإلاشافعثثثثثثات

ىا  هق مً مذيىة هفش يفثوس مثذذ ال ثرا  الكب ثر (0)الحجاسية العامة وال اـة ،َو

ولثو اهث  يعثود لبذايثة العفثش البثابلي الحثذيص )ثثاسيخ الثىق فثي  الزل بلغحث  اإلاعابثذ،

ثثثثثثو عبثثثثثثاس  عثثثثثثً  ثثثثثثشك مثثثثثثً اإلاعبثثثثثثذ مقثثثثثث 632حثثثثثثذود  ( والىثثثثثثد مثثثثثثً 32ذاٍس )ق.م(،َو

و مبلغ ةب ر طذا ،الفمة  .(3)َو

وحفثثثذ وةثثثشل  ،وحثثثشذ الحقثثثول  ، ثثثام اإلاعبثثثذ باظثثثخئجاس العمثثثال والعبيثثثذ

ثثثثثا ،ةمثثثثثثا كثثثثثان للمعبثثثثثذ لثثثثثثشيبة (4)فثثثثثي ألاساضثثثثثث   الضساعيثثثثثة العابثثثثثذ  لثثثثث  ،ألااهثثثثثاس وحفَش

( جعىثثثى مقابثثثل مثثثشوس العثثثفً عبثثثر القىثثثوات الحابعثثثة Karuيفشلثثثها جعثثثش  بال ثثثاسو )

وكثثثثثان  ،كثثثثثان للمعبثثثثثذ ةمثثثثثا يبثثثثثذو امحيثثثثثاصا لاـثثثثثا لعبثثثثثوس القىثثثثثوات اإلالكيثثثثثة ،ةمثثثثثا(5)لثثثثث 

( التثثث  ال وعثثثش  aruthuبئم ثثثان الؽثثثحاممو ثضويثثثذ العثثثفيىة بئؼثثثاس  ثثثثذعى لوثثثثاسو )

ثحفثثثثل العثثثثفيىة بموط هثثثثا حثثثثج العبثثثثوس الحثثثثش دون سظثثثثوم ةمثثثثا  وبيعتهثثثثا بالمثثثثبي،

ممو ، ظثثثيذها إهىثثثا اسيبثثثا إلثثثى الؽثثثحا-"سظثثثالة أدهثثثا وؼثثثمؾ يخبثثث ن مثثثً الشظثثثالة الحاليثثثة:

وهاهثثثا مثثثً اطثثثل حيثثثا  وهفثثثغ وظثثثعاد   ،وظثثثيذ  أوسو  ،بواوهثثث ،هفثثلي يوميثثثا إلثثثى بيثثثل

و ثثذ  ابلثثي،-( كثوس مثثً الحمثثش مثثً القىثال اإلاعثث ى هثثان022طلبىثثا ) .ووثول أيثثام ظثثيذها

ةيعش لحأجي سظالة لىية مثً ظثيذل إلثى هوهثا -أو فىا مً  بل ظيذ اإلايىا  مً بيد

(nunaظثثيذ اإلايىثثا  ليعثثمن )   اهثث   يححقثثج عليىثثا كثثل يثثوم هفثثظ …لىثثا بعبثثوس اإلايىثثا

ليعثش  ظثيذها  ،وؼثا ل مثً الفمثة أطثش  الشطثال اإلاثؤطشيً ،ؼا ل أطش  العفيىة

                                                           
 .  323-320اإلافذس هفع ،ؿ (1)
 .   85-84لوكاط،حماس  الش م الىييية،ؿ (0)
 . 18ألاحمذ،اإلاعحقذات الذييية،ؿ (3)
 . 559،ؿ1،ضمقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة؛با ش،535،ؿالعشاق القذيمسو، (4)
 .  91حيا  إبشاَيم، هبولزهفش الساوي ،ؿ (5)
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إهىثثا سجضهثثا فثثي اإلايىثثا  مىثثز العؽثثشيً علثثى أن يثثأجي مثثع سظثثالة  ظثثيذل لوثثثاسو وثبقثثى 

 .(1)على العفيىة"

ا مً البمثاةع التث  وكان طض  ةب ر  ،أهىا مشةضا ثجاسيا وؽىا-كان معبذ إل

 ثجمثثثع َىثثثا  وثثثثزَ  راهيثثثة إلثثثى أطثثثضا  ألثثثشذ مثثثً بثثثالد بابثثثل وحتثثثى إلثثثى لثثثاسض الثثثبالد،

ىثثا  بعثثن الشظثثابل ثثثوفش عثثذد مثثً ؤلاؼثثاسات إلثثى الحجثثاس  حيثثص كاهثثد جعثثخبذل  َو

 ،والؽثثثثث  ،كالفبثثثثاس :مىحجثثثثات ومقاوعثثثثات اإلاعبثثثثذ بفثثثثوس  سبيعثثثثثة ببمثثثثاةع ثجاسيثثثثة

 :.وكاهثثد اإلاثثواسد اإلااليثثة للمعبثثذ جؽثثمل(0)وال ؽثث  والقمثثاػ ،واإلاعثثادن ،والعمعثثم

والمشاب  الذييية اإلافشولة  ،وسعع الحقول والبيوت ،وأسبا  الحجاس  ، لة ألاسك

التثثث  كثثثان ثقثثثذيمها معثثثالة  ، عثثثم مثثثً الىثثثزوس والقثثثشاب ن فمثثثال عثثثًعلثثثى اإلاثثثواوى ن 

 . (3)كاهد إلضامية عملياوواعية مً الىاحية الىظشية وان 

بذيثثة لال حفثثاد إلثثى ثمثثا،ل واسدات اإلالثث  وح ومحثث  أدت الاحح ثثاسات اإلاع

إلثثثى دسطثثثة ال ثحماءثثث ى مثثثع محىلبثثثات الذولثثثة علثثثى ؤلاهفثثثاق علثثثى اإلاؽثثثاسعع وعلثثثى سأظثثثها 

هفقثثثثات الجثثثثيؾ الثثثثزل أـثثثثبن مىثثثثز عهثثثثذ هبولزهفثثثثش طيؽثثثثا هظاميثثثثا  ابمثثثثا يحىلثثثث  

فلثثثثثم جعثثثثثذ ال ثثثثثرو  الضساعيثثثثثة ثلثثثثث  الحاطثثثثثة بثثثثثالىظش إلثثثثثى  ،ؤلاهفثثثثثاق  عالحثثثثث  وثجه ثثثثثٍز

ولهزا فقذ أدت الاحح اسات  مة اإلاعبذ في امحال  ألاساض   الضساعية الواظعة،مضاح

 . (4)اإلاعبذية للؽؤون الا حفادية إلى أصمة حاد  في البالد

كان اإلاعبذ واحح اساث  مً أولى العوامل الت  مهذت على اإلاذذ البعيذ إلى  

اإلالثث  مثثً وأدت إلثثى ثمثثاسب مفثثالي  ،ألثثعا  البييثثة الذالليثثة للعثثلىة الحاةمثثة

مع مفالي اإلاعبذ مثً طهثة راهيثة ألامثش الثزل حثحم علثى اإلالث  محاولثة إـثال   ،طهة

والحثثثذلل فثثثي ؼثثثؤون اإلاعبثثثذ ممثثثا اةعثثث  رلثثث  بعثثثذا طذيثثثذا ثحثثثول إلثثثى هثثثضال  ،ؤلاداس 

 ظافش ب ن اإلال  والكهىة.

 

                                                           
 .   323ظاةض،عظمة بابل،ؿ (1)
 .   334؛اهظش ةزل ،ؿ323اإلافذس هفع ،ؿ (0)
 . 536،ؿالعشاق القذيمسو  (3)
 ش وخلشون،ثثثثثثثثثاسيخ العثثثثثثثثشاق ؛بثثثثثثثثا562،ؿ1،ضمقذمثثثثثثثثة فثثثثثثثثي ثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثاسات القذيمثثثثثثثثةبا ش، (4)

 . 053،ؿ1القذيم،ض
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 صوء أال وضاع الاكخصا ًت والاجخماعيت. -

ابل الثزل اجعثم باالحح ثاسات كان للمعبذ أرٍش الا حفادل في دالل بالد ب 

سافثج رلث  عوامثل عذيثذ  أدت إلثى حثذوذ ألاصمثة الا حفثادية  ،لرمثوس الا حفثادية

فاإلاىافعثثة الا حفثثثادية أدت إلثثثى  .اححاللهثثثاال اهقثثة التثثث  عاهثثد م هثثثا بثثالد بابثثثل  بثثل 

وأدذ إلثثثثثى اسثفثثثثثال ألاظثثثثثعاس هخيجثثثثثة ظثثثثثو  ، إ ثثثثثالق وثثثثثشق ثجاسيثثثثثة  ذيمثثثثثة بوطثثثثث  بابثثثثثل

بالحثثثثالي هقثثثثل َثثثثزا الولثثثثع ثثثثثأر ٍر علثثثثى اإلاثثثثواوً البثثثثابلي ممثثثثا ثشثثثثث  الولثثثثع الثثثثذاللي و 

 علي  أظو  الىحابت ةما ظ رذ . 

كثثثان اإلاو ثثثع الجغشافثثثي للعثثثشاق طعلثثث  مىثثثز القثثثذم فثثثي حالثثثة اثفثثثال ثجثثثاسل  

مباؼثثش حيثثص كثثان ملحقثثى الىثثشق الحجثثاسل لالثفثثال بثث ن البحثثش اإلاحوظثثي واتحثثيي 

لبريثثة رثثم عثثً وشيثثج ال لثثيت العشبثثي إلثثى بثثالىشق ا الهىثثذل والؽثثشق ألا  ثث ى والهىثثذ،

ثا البثالغ فثي اصدَثاس الحجثاس  العشا ثة و ،(1)ؼب  القاس  الهىذية  لعبد َثزٍ الىثشق أرَش

ولكثً  فمال عً أسالي  ال فثبة الفثالحة للضساعثة، القذيمة واصدَاس الحماس ،

يمكثثثثً الخعثثثثا،ل مثثثثا الثثثثزل حثثثثذذ فثثثثي اهايثثثثة  ثثثثشن العثثثثابع  بثثثثل اإلاثثثثيالد وأوابثثثثل القثثثثشن 

 والزل هقل بابل إلى حالة ثذَوس ؟  ،دط  بل اإلايالدالعا

كثثان ملثثثو  بابثثل الظثثثيما هبولزهفثثثش  ثثذ أهفقثثثوا مبثثثالغ وابلثثة علثثثى إعثثثاد  

ثثثا مثثثً اإلاثثثذن، ولثثثم ثكثثثً اليؽثثثاوات الحىقيبيثثثة لىابوهابيثثثذ  بىثثثا  العاـثثثمة بابثثثل و  َر

ةمثثثثثثثا إن بثثثثثثثالد بابثثثثثثثل كاهثثثثثثثد جعمثثثثثثثل مىثثثثثثثز عهثثثثثثثذ  ،(0)هفعثثثثثثثها ا ثثثثثثثل ث لفثثثثثثثة مثثثثثثثً ظثثثثثثثابقتها

فثثثش علثثثى أيجثثثاد طثثثيؾ طثثثاَض للمعثثثاس  يبقثثثى عثثثذ  ظثثثىوات أحياهثثثا ةمثثثا َثثثو هبولزه

إال ان رلثثث   ،(3)الحثثال فثثثي حفثثاس ـثثثوس الثثزل اظثثثحمش دون هجثثا  رالرثثثة عؽثثش ظثثثىة 

 اعحياديثثثثثثثثا باليعثثثثثثثثبة إلالثثثثثثثثو  العثثثثثثثثشاق القثثثثثثثثذيم
ة
فا ؼثثثثثثثثوسي ن فثثثثثثثثي عهثثثثثثثثذَم  ،كثثثثثثثثان أمثثثثثثثثشا

ؽثثثثاسعع واإلا ،ؤلامبراوثثثثوسل ؼثثثثغلوا معظثثثثم ظثثثثىوات حكمهثثثثم فثثثثي مىجثثثثضاتهم الععثثثثكشية

 .؟أؼثوس فجثأ  ةمثا حثذذ فثي بابثل ااهيثاس وان َزيً ألامشيً لم يؤديا إلى  العمشاهية،

                                                           
 .  00،ؿ1،ضمقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمةبا ش، (1)
اإلاعثثشو  ان اإلالثث  هبوهابيثثذ كثثان مولعثثا بابرثثاس القذيمثثة وألبثثاس اإلااضثث   واظثثحبشاض الىفثثوؿ  (0)

 .  553،ؿ1القذيمة اإلاىموس  مما طعل الباحس ن يىعحوه  بأول خراسل.اهظش:اإلافذس هفع ،ض
 .  537،ؿالعشاق القذيم؛سو،326ظاةض،عظمة بابل،ؿ (3)
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بابثل إرا كاهثد ألاولثال لثاسض بثالد بابثل  ااهياسان َزٍ العوامل ممكً ان ثؤدل إلى 

  ظيئة.

كان  رش اإلاعبذ الزل رةشهاٍ ظابقا ظب  في  لة الواسدات الح ومية مً 

ً أصمثثثثثة ا حفثثثثثادية حثثثثثاد  مثثثثثً طثثثثثشا  جغ ثثثثثر ال اسوثثثثثة وكاهثثثثثد بابثثثثثل جعثثثثثاوي مثثثثث طاهثثثثث ،

ثثا علثثى الىثثشق الحجاسيثثة. بهثثا،العياظثثية اتحيىثثة  فاإلايثثذي ن الثثزيً ظهثثشوا فثثي  وثأر َر

حشمثثثد  وبعثثثذ بثثثشوص دولثثثتهم فثثثي أعقثثثاب ظثثثقوه ؤلامبراووسيثثثة ألاؼثثثوسية، ،بثثثالد إيثثثشان

شط رثثثثم الفثثثث بثثثثالد بابثثثثل مثثثثً مثثثثواسد ثجاسيثثثثة مهمثثثثة مثثثثً ألا ثثثثاليم الؽثثثثمالية الؽثثثثش ية،

الالميىثث ن الثثزيً كاهثثد  ثثوتهم ثىمثثو بعثثشعة  ثثذ ظثثيىشوا علثثى الىثثشق الحجاسيثثة إلثثى 

.مثثثثثثً طاهثثثثثث  ألثثثثثثش كاهثثثثثثد ألا ثثثثثثاليم الغشبيثثثثثثة س ثثثثثثم (1)ؼثثثثثثمال والؽثثثثثثمال الؽثثثثثثشلي بابثثثثثثل

فعلى الش م مً بقا  ظوسية وفلعى ن  ،لموعها لبابل مفذس أعبا  على اإلاملكة

اس فيهثثثثثثثا طعلثثثثثثثد ثلثثثثثثث  البقثثثثثثثال بأيثثثثثثثذل البثثثثثثثابلي ن إال ان الحمثثثثثثثشدات القابمثثثثثثثة باظثثثثثثثحمش 

وممثا صاد  البعيذ  مفذسا لرعبا  السقيلثة أة ثر مثً كواهثا مفثذسا للعثون والشفاَيثة.

مً ثشدل ألاموس فقذان اإلاذن الفيييقية الكس ر مً مقومات سلا ها ورشوتها بعذ ان 

أـثثثبن القثثثشن العثثثادط  بثثثل اإلاثثثيالد العفثثثش الثثثزَ   للحوظثثثع الاظثثثخيىان والبحثثثشل 

الحجاسية الشبيعية لؽشق اإلاحوظي مً  اإلاواوئأدذ إلى اهحقال ثمشةض  مما ل  شيج،

والثثثثثثثثثثثى ةيلكيثثثثثثثثثثثا  ،والليذيثثثثثثثثثثثة ،وألايوهيثثثثثثثثثثثة ،اليوهاهيثثثثثثثثثثثة اإلاثثثثثثثثثثثواوئالعثثثثثثثثثثثاحل اللبىثثثثثثثثثثثاوي إلثثثثثثثثثثثى 

.ان كثثثل َثثثزٍ ألاظثثثباب الا حفثثثادية ظثثثوا  الذالليثثثة م هثثثا وال اسطيثثثة أدت (0)ومفثثثش

لعثثثثثذم  ثثثثثذس  اإلاثثثثثواسد  ،والحضثثثثث م اإلاثثثثثالي ،إلثثثثى حثثثثثذوذ حالثثثثثة مثثثثثً الشكثثثثثود الا حفثثثثثادل

 الثثثثثواسداتالضساعيثثثثة علثثثثى ظثثثثثذ هفقثثثثات الذولثثثثة اإلاتزايثثثثثذ  والتثثثث  ثحىلثثثث  اإلاواصهثثثثثة بثثثث ن 

للملكثثثثثثثثثة أدذ إلثثثثثثثثثى  ،و ثثثثثثثثثحة اإلاثثثثثثثثثواسد اإلااليثثثثثثثثثة ،وان ثضثثثثثثثثث م ؤلاهفثثثثثثثثثاق ،واإلافثثثثثثثثثشوفات

ثثثثثزا يعلثثثثثل لىثثثثثا الاصديثثثثثاد الحاـثثثثثل فثثثثثي أظثثثثثعاس ألاساضثثثثث    اظثثثثثح زا  ال ضيىثثثثثة اإلالكيثثثثثة َو

  رل  يمكً ثفع ر الاصدياد في ألاظعاس مثا بث ن بذايثة ،وعلى لو(3)والعلع ات حلفة

ويمكثثثثثثً ثخبثثثثثثع رلثثثثثث  فثثثثثثي الورثثثثثثابج  العهثثثثثثذ البثثثثثثابلي الحثثثثثثذيص واهايحثثثثثث  اسثفاعثثثثثثا فاحؽثثثثثثا،

 ،والؽثثثثشا  ،ذثثثثجالت البيثثثثع :الا حفثثثثادية الكس ثثثثر  التثثثث  طا ثىثثثثا مثثثثً َثثثثزا العهثثثثذ مسثثثثل

                                                           
 .  562،ؿ1،ض مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة ،؛با ش326ظاةض،اإلافذس هفع ،ؿ (1)
 . 538-537،ؿالعشاق القذيمسو، (0)
 .  133؛ ضالة، الذولة البابلية الحذيسة ،ؿ 538،ؿالعشاق القذيمسو، (3)
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ميثثثثثة والحاطثثثثثات اليو  ،ةمثثثثثا اسثفعثثثثثد أظثثثثثعاس اإلاثثثثثواد الغزابيثثثثثة ،والقثثثثثشوك ،وألاطثثثثثوس 

ويفثثع  الحأةثثذ َثثل واةبثثد صيثثاد  ألاظثثعاس اسثفثثال ألاطثثوس علثثى ان اهىبثثال  ،ألالثثشذ 

.إر ثكؽظ لىا ـفقات البيع وؤلايجاس عً صياد  (1)العام إاها لم ثماؼيها في الاسثفال

 ،مق. 622ا ال( مثثثً الفمثثثة حثثثوالي عثثثام ؼثثث42فا مثثثة التثثث  كاهثثثد ث لثثثظ ) ،ألاظثثثعاس

ا ) وكثان با م ثان فثي عهثذ  حاسيخ ببمعث ن عامثا.( ؼا ال بعذ رل  ال52أـبن ظعَش

  ثثثثثر ان  وثثثثثث   ،(  ثثثثثا مثثثثً ألاساضثثثثث   اإلاضسوعثثثثثة بؽثثثثا ل واحثثثثثذ4-0هبولزهفثثثثش ؼثثثثثشا  )

وكثثثثثان معثثثثثذل ألاطثثثثثش  (  ثثثثثا فقثثثثثي،0-1الؽثثثثثشابية ا حفثثثثثشت فثثثثثي عهثثثثثذ هابوهابيثثثثثذ علثثثثثى )

الؽهشل للعامثل   ثر اإلاثاَش يعثاول ثقشيبثا الؽثا ل الواحثذ أل مثا يكفثي بؽثل ن مثً 

َثثثثثثثزا مثثثثثثثثا كثثثثثثثان يكفيثثثثثثث  بال ثثثثثثثثاد  وعثثثثثثثام أفثثثثثثثثشاد  بؽثثثثثثثالت مثثثثثثثثً الحمثثثثثثثوس، 3الحىىثثثثثثثة أو 

% بثثث ن عثثثامي 52.ةثثثزل  فثثثان ألاظثثثعاس فثثثي َثثثزٍ الفتثثثر   ثثثذ اسثفعثثثد بيعثثثبة (0)عابلحثثث 

 ،%022ق. م بيعثثثثثبة  485و  562بثثثثل اسثفعثثثثثد ألاظثثثثثعاس مثثثثثا بثثثثث ن  ق .م، 552و 562

و لة ألاطوس أدذ  ،.ان اسثفال ألاظعاس(3)ويمكً مالحظة الىحابت في الورابج الحجاسية

ثثا مثثً البيثثثوت اإلااليثثة وكاهثثد ألاسبثثثا   ،إلثثى الحجثثا  الىثثثاط للقثثشوك مثثً اإلاعابثثثذ و  َر

والبيثوت اإلااليثة ال اـثة  ،ة رت هخيجة رل  اإلافاس و  .(4)%332-02عالية ما ب ن 

وصاد اصدَثثثثثثاس العمليثثثثثثات اإلافثثثثثثشفية اظثثثثثثحعمال  ،معثثثثثثحغلة حاطثثثثثثة الىثثثثثثاط إلثثثثثثى الىقثثثثثثذ

 .  (5)أظاظا للحعامل الحجاسل  ألاوصان القياظية مً الفمة

 ،واصديثاد وعثبة الفوابثذ ،واسثفال ألاظثعاس ،ان ظو  ألاولال الا حفادية

بثثثثثثثثل إاهثثثثثثثثم بثثثثثثثثاعوا أوالدَثثثثثثثثم ظثثثثثثثثذادا  ،الثثثثثثثىش بعثثثثثثثثن اإلاقترلثثثثثثثث ن إلثثثثثثثثى بيثثثثثثثثع أمالةهثثثثثثثثم

                                                           
 .  561-562،ؿ1،ض ت القذيمةمقذمة في ثاسيخ الحماسا با ش، (1)
 . 538،ؿالعشاق القذيمسو، (0)

(5)Jean Oates,Babylon (London ,1979),p.133;  

 .  178-177ظاةض،عظمة بابل،ؿ

فمىثثثز العهثثثذ البثثثابلي القثثثذيم كاهثثثد  ،(الحقيقثثثة ان وعثثثبة العابثثثذ  لثثثم ثبحلثثثظ ةس ثثثرا عمثثثا ظثثثبج4)

العشا يثة  سؼثيذ ، الؽثشاةعفثوصل  :%،اهظثش 33½ % وعلثى الؽثع ر 02وعبة الفابذ  علثى الفمثة 

.إال ان َثثثثثزٍ ألاصمثثثثثة لثثثثثم ثبثثثثثرص الن 121،133،ؿ(1979القذيمة،)بغثثثثثذاد: داس الحشيثثثثثة للىباعثثثثثة،

 وكاهد ألاطوس لها القذس على مواةبة ألاظعاس. ،الا حفاد كان معحخ 
 .   561،ؿ1،ض مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة با ش،(5)
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، ار ر إلثثثثى ظثثثثو  الولثثثثع دالثثثثل بثثثثالد بابثثثثل،وان َىثثثثا  مثثثثً الورثثثثابج مثثثثا يؽثثثث (1)لذيوهثثثث 

ولم يكثً بوظثع هابوهابيثذ إال وعثبتها إلثى عثذم  ،الفاسس  ظهشت اتجاعة  بيل الغضو 

الا حفثثثادل العثثثام َثثثو أة ثثثر  ثقثثثوذ الىثثثاط علثثثى الثثثش م مثثثً ان إسطاعهثثثا إلثثثى الولثثثع

ق. م بثثثثثثثوادس لىثثثثثثثش  546وبؽثثثثثثث ل عثثثثثثثام كاهثثثثثثثد ثواطثثثثثثث  بثثثثثثثالد بابثثثثثثثل عثثثثثثثام ، (0)مىىقيثثثثثثثة

.ومثثثً دساظثثثة الورثثثابج العابثثثذ  لهثثثزا العفثثثش يمكثثثً معشفثثثة ثثثثشدل الولثثثع (3)اتجاعثثثة

إر هقشأ في إحذذ الورابج مً الوسكا  عً أبويً جحيا بأوفالهم ورلث   ،طحماعيالا 

 إلثثى اإلاعبثثذ فثثي 
ة
.ةمثثا ظهثثشت فثثي (4)ظثثبيل إهقثثار حيثثاتهم أرىثثا  اتجاعثثةبحقثثذيمهم هثثزوسا

َثثثثثزٍ الفتثثثثثر  وبقثثثثثة مثثثثثً العبيثثثثثذ جعثثثثثش  بالؽثثثثث ركو الثثثثثزيً َثثثثثم مثثثثثً ألاوفثثثثثال الثثثثثزيً 

فثي هثق يعثود إلثى عهثذ اإلالث  و،(5)لفا ثةابذ لوفا عليهم مً الجثول وايودعون في اإلاع

هابوهابيذ وعش  ان إحذذ ألامهات  ذ هزست وفليهثا الفثغ ريً  ل ذمثة اإلاعبثذ ل ثي 

َثثثثثثثثثثزان الىفثثثثثثثثثثثالن حيثثثثثثثثثثان بعثثثثثثثثثثثذ ان ثثثثثثثثثثثوفي والثثثثثثثثثثثذَما ولثثثثثثثثثثم يبثثثثثثثثثثثج لهثثثثثثثثثثم معيثثثثثثثثثثثل  يبقثثثثثثثثثثى 

.فمثثثثال عثثثثً رلثثثث  ان او ثثثثحاب القثثثثو  العاملثثثثة مثثثثً ألاعمثثثثال اإلاىحجثثثثة إلثثثثى (6) عثثثثالتهم

.ةمثثثا ان  (7)جثثثة فثثثي بىثثثا  اإلاعابثثثذ والحثثثشوب ظثثثاَم فثثثي ثثثثذَوس الثثثبالدألاعمثثثال   ثثثر اإلاىح

اظحبذام هابوهابيذ للمجىذيً البابلي ن مً اطل إعاد  ثشميم مذيىة حشان كان ل  

وعؽثثثثث ر إلثثثثثى رلثثثثث  هابوهابيثثثثثثذ  ،ثثثثثثأر ر ةب ثثثثثر علثثثثثى جشثثثثثجيع العفثثثثثيان بثثثثث ن ظثثثثث ان بابثثثثثل

مذن بثالد وؼع   ،هىةالك ،والسظا ،وأوسو  ،وهفش ،وبوسظبا ،أبىا  بابل… هفع :" 

ولثم يعشفثوا  مث  ملث   أسادوا ؼيئا طعلثٍو ؼثشا.و  ،أَاهوا  ذظيح  العظيمة ،أةذ

وكثثثثل مثثثثا هىقثثثثوا بثثثث  ف اهثثثثد  ،لقثثثثذ وعثثثثوا واطثثثث هم ،وألالثثثثم الثثثثزل أـثثثثاب هاهىثثثثا ،آلالهثثثثة

                                                           
 .   134لحذيسة ،ؿ. ضالة، الذولة البابلية ا(1)
   .177ظاةض،عظمة بابل،ؿ(0)

(3)A. T. Olmstead, History Of Persian Empire,(Chicago,1948),p.45. 
اوب هثثثام،بالد مثثثثا بثثث ن ال هثثثثشيً ، ثشطمثثثة : ظثثثثعذل فيضثثث   عبثثثثذ الشصاق،)بغثثثذاد،داس الحشيثثثثة  ليثثثو (4)

 .130م(،ؿ1981للىباعة،
 للمضيذ مً الحفاـيل عً الؽ ركو اهظش :  (5)

R.Dougherty,“The Širkutu of Babylon Deities“In,YOSR,Vol:V, No.2,(Newhaven 

,1923 ).  
 .  114 ضالة، الذولة البابلية الحذيسة ،ؿ (6)
 .178ظاةض،عظمة بابل،ؿ (7)
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والح ثثثثثثى  ،ومسثثثثثثل كلثثثثثث   ثثثثثاموا بثثثثثثافتراط بعمثثثثثهم الثثثثثثبعن ،ال ياهثثثثثة بثثثثثثذل ؤلالثثثثثالؿ

ثثثا بيثثث هم ثىخؽثثثش فأَواتجاعثثثة طعل .وممثثثا صاد ثفثثثا م ألاصمثثثة (1)"كلكثثثد ؼثثثع  ألاس َو

الا حفثثثادية ان بابثثثل كاهثثثد ثمسثثثل اتحثثثوس الا حفثثثادل لثثثبالد وادل الشافثثثذيً ب واهثثثا 

وثذلل  ،مشةضا ثجاسيا سبيعا لحجمع اإلاىحجات الت  كاهد ثأجي إليها مً بقية اإلاىاوج

حمثثاد علثثى فثثي مباصاهثثا رثثم ثثثوصل للقثثوت اليثثومي علثثى اإلاقاوعثثات التثث  ال جعثثحىيع الاع

.ان َزٍ ألادلة ثبالظ ما ثبىاٍ ألاظثحار ألاحمثذ مثً (0)هفعها لعذ حاطتها الغزابية

سأل مً ان الجىذل البابلي أرىا   جوم كوسػ على العشاق لم ثكً جعوصٍ اإلاعىوية 

وظثثو   ،واسثفثثال ألاظثثعاس ،،بثثل علثثى العكثثغ ان ظثثو  الولثثع الا حفثثادل(3)العاليثثة

 ،كلهثثثثثثثا عوامثثثثثثثل أرثثثثثثثشت فثثثثثثثي الجىثثثثثثثذل البثثثثثثثابلي ،جاعثثثثثثثةواهخؽثثثثثثثاس ات ،الحالثثثثثثثة العثثثثثثث اهية

إر يعحقثثثذ ان العثثث ان  ،ةمثثثا ألثثثالظ ألاظثثثحار اوإلاعثثثحذ فثثثي سأيثثث  ،وحىمثثثد معىوياثثثث 

،إر ان ظث ان (4)هخيجة للظشو  العيئة كاهوا معحعذيً للترحاب بأل مىقثز أطى ث 

 مل  إسادتهم.ظ ان بابل لم ي وهوا  ذ اظحقبلوا كوسػ ةفاثن ب

 

 الدًنيت. العوامل.2

 الخغيراث الدًنيت:-

كاهثثثثد بثثثثالد بابثثثثل فثثثثي أواظثثثثي القثثثثشن العثثثثادط  بثثثثل اإلاثثثثيالد ثححثثثثاض لوحثثثثذ  

ظياظثثثية أة ثثثر مثثثً اححاطهثثثا لحعثثثذد آلاسا  والالثثثحال  فثثثي وطهثثثات الىظثثثش التثثث   ثثثادت 

حاول اإلال  هابوهابيذ بتزايذ ال ىثش  ار بالحالي إلى العذا  العافش والحفشق والااهياس.

فعمثل علثى  ،ة ثقظ وثفثمذ بوطث  الاهثذفال الفاسسث  الفاسس   إيجاد وحذ  ظياظي

طعثثثل اإلاعحقثثثذ الثثثذيد  ثبريثثثشا ظياظثثثيا لححشكاثثثث  التثثث  للقثثثد حولثثث  أطثثثوا  مثثثً عثثثذم 

باإلاقابثل ث للثد لىثوات هابوهابيثذ فثي  السقة والؽ  والشيبة مثً  بثل ةهىثة مثشدو ،

إيجثثثثثاد  ثثثثثو  طذيثثثثثذ  مثثثثثً اطثثثثثل إظثثثثثىادٍ فثثثثثي ـثثثثثشاع  اإلاقبثثثثثل مثثثثثع الفثثثثثشط بقليثثثثثل مثثثثثً 

  .  الىجا

                                                           
 . 173– 170؛ ضالة، الذولة البابلية الحذيسة ،ؿ177ظاةض،عظمة بابل،ؿ (1)

2) Saggs, Two Administrative Officials of Erech,p.34. 
 .  82ألاحمذ،الفشال،ؿ (3)

4) Olmstead, History Of Persian Empire,p.49.  
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اظهثثثش هابوهابيثثثذ وال  متزايثثثذا ل لثثث  ظثثث ن وفمثثثل  علثثثى ؤلالثثث  مثثثشدو  ؤلالثثث   

،وان بعن الكحابات العابذ  لىابوهابيذ ثثو ي بثان ؤلالث  ظث ن (1)القومي إلاذيىة بابل

وان معابثثذ الثث   ، ثثذ اسثقثثى فثثي عهثثذٍ إلثثى م زلثثة أعلثثى مثثً م زلثثة ؤلالثث  الثثوود  مثثشدو 

لثم يكحثظ  ار ،لثها كاهثد ثحظثى باَحمثام لثاؿالقمش اإلاىخؽش  في وثول الثبالد وعش 

بثثل و ثثذ عمثثذ  هابوهابيثثذ بتثثرميم ص ثثوس  أوس وعثثذ  معابثثذ ألثثشذ م هثثا علثثى هحثثو فبثثم،

لثول ( الثزل كثان  ثذ لشبث  –لثول –إلى إعاد  بىا  معبذ ظ ن في حشان اإلاعث ى )إل

 . (0)اإلايذيون لالل حشبهم لذ ألاؼوسي ن

بمثثثثثثثارا يمكثثثثثثثً ان هفعثثثثثثثش  ،تان َثثثثثثثزا الحغي ثثثثثثثر الثثثثثثثذيد  يس ثثثثثثثر عثثثثثثثذ  جعثثثثثثثا،ال  

ثحشكثثثثات هابوهابيثثثثذ الذيييثثثثة؟ وإلاثثثثارا الحثثثثاس ؤلالثثثث  ظثثثث ن بثثثثذال مثثثثً مثثثثشدو  كالثثثث  أعلثثثثى 

للمملكثثثثثة ؟ َثثثثثل كاهثثثثثد ثحشكثثثثثات هابوهابيثثثثثذ بحثثثثثأر ر عامثثثثثل ثشبيحثثثثث  الذيييثثثثثة ؟ أم كاهثثثثثد 

َىثا  أبعثاد ظياظثثية وا حفثادية فثي ثبييثث  الحغ ثرات الجذيثذ ؟ لثثم يكثً ؤلالث  ظثث ن 

العشا يثثة القذيمثثة   ثثر اهثثث  لثثم يشثثثج الثثى معثثحوذ أعلثثى للبثثثابلي ن  شيبثثا عثثً الذياهثثة 

 مثثثثثثثثارا يمكثثثثثثثثً ان 
ة
هقولثثثثثثثث  فثثثثثثثثي ثقثثثثثثثثويم ثفثثثثثثثثشفات لوطثثثثثثثثود إلههثثثثثثثثم القثثثثثثثثومي مثثثثثثثثشدو  إرا

 ؟هابوهابيذ

-وأمثثث  )ادد ،ا  ثثث ( احثثثذ وطهثثثا  مذيىثثثة حثثثشان–بالوعثثثو –بو اكثثثان )هابوهابيثثثذ ابثثثً هثثث

مثثً أظثثش  أؼثثوسية كاهثثد بمثثا وس  ،وبي( ال اَىثثة العليثثا فثثي معبثثذ الثث  القمثثش فثثي حثثشانگثث

و أمش عذ  بعن الباحس ن ل  أرٍش الكب ثر فثي   فث  هابوهابيثذ(3)اسظحقشاوية  ،.َو

 إر ،فا ظحار با ش يعذ الحياس هابوهابيذ ل ل  ظ ن هاء ر مً أظباب عابلية  ومي 

.وععحقذ ألاظحار (4)َزا ؤلال  في حشان وةزل  أباٍ وأم  كاهوا مً ةهىة ،طذث   بي 

ا الكب ر والظثيما مثً هاحيثگ–ظليمان ان لث)ادد عامش  ة ألاف ثاس الذيييثة وبي ( ثأر َر

                                                           
 .  173 ضالة، الذولة البابلية الحذيسة ،ؿ (1)
 .  511،ؿالعشاق القذيمسو، (0)

3) Robert William Rogers, A History of Babylonia and Assyria(New 

York,1902),Vol,vol:2,p.359; Olmstead, History Of Persian Empire,p.37;Oates 

,Babylon ,p.132.  

 .553– 550،ؿ1،ض مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة ؛با ش،511،ؿالعشاق القذيمسو،
 .553،ؿ1،ض مقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة با ش، (4)
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.أمثثثثثثا ألاظثثثثثثحار سو  فيعحقثثثثثثذ ان هابوهابيثثثثثثذ وسذ عثثثثثثً أمثثثثثث  الاَحمثثثثثثام (1)علثثثثثثى هابوهابيثثثثثثذ

والعبثثثاد  ال اـثثثثة ؼثثثب  الوحذاهيثثثة ل لثثثث   ،الؽثثثذيذ والثثثذاب  فثثثي الؽثثثثؤون الذيييثثثة

كثثثوبي هفعثثثها ثحثثثذرىا عثثثً ثثثثأر ر ؤلالثثث   -وان ادد ،(0)الثثثزل لذمحثثث  أمثثث  وثثثوال حياتهثثثا

وهفثث ر  آلالهثثة  ،وبي أم هابوهابيثثذ ملثث  بابثلگث-"أهثثا ادد ظث ن علثثى أظثثشتها فهث  ثقثثول:

ذ ةىثثد ألثثور بهثثم دابمثثا مىثثز وأهثثا معهثثم لقثث ،إاهثثم خل ثث  ،وظثثادسوهوها ،الگثثوهيى ،ظثث ن

لقثثثثذ ةىثثثثد أثثثثثشدد علثثثثى اإلاعبثثثثذ القذسثثثث   العظثثثثيم ل لثثثث  ظثثثث ن ملثثثث  طميثثثثع …وفثثثثولت 

كثثثثثثان يعىثثثثثثظ علثثثثثثى كثثثثثثل أعمثثثثثثالي الوسعثثثثثثة …وفثثثثثثي العثثثثثثالم العثثثثثثفلي ،فثثثثثثي العثثثثثثما آلالهثثثثثثة 

ولذل الوحيذ  ،وهظش إلى هابوهابيذ…ويحقبل هزوسل ،ويفغي إلى ـلواجي ،الفاد ة

وطميثثع البلثثذان مثثً حثثذود مفثثش  ،وابحمىثث  علثثى حكثثم بثثالد ظثثومش وأةثثذ ،للملوةيثثة

لث  ظث ن ببؽثثول وحييئثثز سفعثد يثذل إلثثى ؤلا ،علثى البحثش العلثول إلثثى البحثش العثفلي

 ،و لثثثثثد  هثثثثث  ظثثثثثميد هابوهابيثثثثثذ ولثثثثثذل الحبيثثثثث  الثثثثثزل أهجبحثثثثث  للملوةيثثثثثة ،وإيمثثثثثان

فثثثثثاوي أثوظثثثثثل إليثثثثث  ان ثجعثثثثثل كثثثثثل آلالهثثثثثة ألالثثثثثشذ وفقثثثثثا  وامثثثثثش   ،وسفعثثثثثد مشةثثثثثٍض

.  ثثثثثثر ان رلثثثثثث  ال يمكثثثثثثً (3)العثثثثثثامية يقفثثثثثثون إلثثثثثثى طاهبثثثثثث  ويمكىوهثثثثثث  مثثثثثثً أعذابثثثثثث  ..."

ا تثثر  ألاظثثحار ظثثاةض و  بثثذأَا هابوهابيثثذ،الخعثثليم بثث  ةعثثب  للحغ ثثرات الذيييثثة التثث  

ن واليهثثود أف ثثاس  إر كثثان للميثثذي ان َثثزٍ الحغ ثثرات كاهثثد هحثثاض أف ثثاس ديييثثة طذيثثذ ،

ىثثثثا   ديييثثثثة للقيثثثثة طذيثثثثذ  ثثثثثىم عثثثثً ال ثثثث شية مثثثثً الورييثثثثة اإلاؽثثثثشةة القذيمثثثثة. َو

ا تثثثثرا  معقثثثثول بثثثثان هابوهابيثثثثذ حثثثثاول ان يجعثثثثل مثثثثً ؤلالثثثث  القثثثثذيم ظثثثث ن الثثثث  أعلثثثثى 

وسيثة إلاعشفحث  بعثذم د ثثة ديثً الؽثش  القثذيم   ثثر اهث  يجث  عثذم ثضثث يم ل مبراو

بثثثل إاهثثثا  ،ال يوطثثثذ َىثثثا  أل ارثثثش لثثثزل  ار ،رلثثث  وطعلثثث  حشةثثثة إلثثثى طاهثثث  الحوحيثثثذ

                                                           
ـثثثثثثل:داس الكحثثثثثث  عثثثثثثامش ظثثثثثثليمان،العشاق فثثثثثثي الحثثثثثثاسيخ القثثثثثثذيم:موطض الحثثثثثثاسيخ الحماسل،)اإلاو  (1)

 .  44، ؿ0(،ض1993للىباعة واليؽش، 
 . 512،ؿالعشاق القذيمسو، (0)
 حول ثشطمة َزا الىق اهظش:  (3)

A. Leo Oppenheim ,"The Family of Nabonidus“,In:ANET,pp.311-312. 

بعثثثثثذ اإلاثثثثثوت فثثثثثي حمثثثثثاس  وادل الشافذيً،)بغثثثثثذاد:داس الؽثثثثثؤون السقافيثثثثثة  هابثثثثثل حىون،عقابثثثثثذ مثثثثثا

 .071-068(،ؿ1986العامة،
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بثال ؼثث  .(1)كاهثد محاولثة  يجثاد  ثو  ديييثة موحثذ  لجميثع الشعايثا فثي ؤلامبراووسيثة

ولكثثثً  وألاهبيثثثا  العبثثري ن، ،يؽثث ر ألاظثثحار ظثثثاةض إلثثى صسادؼثثد الى ثثث  اإلايثثذل الؽثثه ر

 مثثثً اتححمثثثل انباليعثثبة للؽثثثج ألاول مثثثً الا تثثرا  فثثثيمكً سفمثثث  علثثى أظثثثاط ان 

وسبمثثا كثثان صسادؼثثد  فثثي عفثثش الحثثج لعهثثذ اإلالثث  البثثابلي هابوهابيثثذ، عثثاػ صسادؼثثد

مً طاه  ألش ان َىا  ؼ و  حقيقية مً ان ألا وال  معاـش لذاسيوط الكب ر.

ن ال يمكثثثثثثثً ان ث ثثثثثثثون مثثثثثثثً هحثثثثثثثاض القثثثثثثثشن العثثثثثثثادط  بثثثثثثثل اإلايعثثثثثثثوبة لرهبيثثثثثثثا  العبثثثثثثثري 

ىا  اححماالت إاها ةحبد بعذ َزا القشن بكس راإلايالد  .،َو

 ار ،فع هابوهابيثذ لحبدث  َثزا الاثجثاٍذمً طاه  ألش َىا  أظباب عثذ  ثث

الحيثثثاس ؤلالثثث  ظثثث ن ف ،كثثثان للعامثثثل الا حفثثثادل أرثثثٍش فثثثي ثوطهثثثات هابوهابيثثثذ الذيييثثثة

َو هحثاض بؽث ل مباؼثش لوطثود مذيىثة حثشان وأَميتهثا أة ثر  كال  أعلى ل مبراووسية

ان كلمثثثثة حثثثثشان هثثثي أـثثثثال مثثثثً ال لمثثثثة  مثثثً كواهثثثثا ثثثثثأر رات عابليثثثثة أو أف ثثثاس طذيثثثثذ .

،وان معدثثى ال لمثثة رات داللثثة بأَميثثة (0)( والتثث  جعدثث  الىشيثثجḪarranumالاةذيثثة )

  كثثثان محثثثل وان َثثثزٍ الخعثثثمية  ثثثذ أولقثثثد علثثثى اإلا ثثثان  هثثث َثثثزٍ اإلاذيىثثثة الحجاسيثثثة.

والجضيثثثثثثثثش   ،ومثثثثثثثثً مفثثثثثثثثش ،الحقثثثثثثثثا  الىثثثثثثثثشق الحجاسيثثثثثثثثة القادمثثثثثثثثة مثثثثثثثثً وادل الشافثثثثثثثثذيً

ثزا اإلاو ثثع يعىثثي للمذيىثة أَميثثة اظثثحشىابية  وفلعثثى ن مثً طهثثة ألثثشذ. ،العشبيثة َو

باليعثثثثبة لثثثثبالد بابثثثثل الظثثثثيما ان الثثثثبالد كاهثثثثد ثمثثثثش بمثثثثابقة ا حفثثثثادية ممثثثثا ثىلثثثث  

.ولكثثثً إلاثثثارا لثثثم يبحثثثثاس (3)الحجاسيثثثثة إيجثثثاد مشاةثثثض طذيثثثذ  لهثثثثا للعثثثيىش  علثثثى الىثثثشق 

هابوهابيذ ؤلال  مشدو  ال  بابل لي ون ؤلال  ألاعلى الزل يحوحذ ثحثد رىايثاٍ ظث ان 

ثثثثثثثو الثثثثثثث  الؽثثثثثثثمغ  ،ؤلامبراووسيثثثثثثثة؟ لثثثثثثثم يكثثثثثثثً ؤلالثثثثثثث  مثثثثثثثشدو  ؤلالثثثثثثث  البثثثثثثثابلي ألاعلثثثثثثثى َو

أل م ان في مجمع  ،ورو العال ة بمذيىة بابل ،العومشل القذيم بمظاَش  ألاسلية

.في ح ن كان ؤلال  ظث ن يحم ثز بعثذ  م ثزات فهثو الثزل يثؤرش (4)العشب وآلاسامي ن خلهة

                                                           
 .  176-175ظاةض،عظمة بابل،ؿ (1)
ثثثثل:داس –عثثثثامش ظثثثثليمان،اللغة الاةذيثثثثة "البابليثثثثة (0) ألاؼوسية:ثاسيبها،ثذوي ها،و واعذَا،)اإلاـو

 .024(،ؿ1991الكح  واليؽش ،
مقذمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسات  ؛بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ش،176ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاةض،عظمة بابثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل،ؿ (3)

 .  174ؿ؛ ضالة، الذولة البابلية الحذيسة،554،ؿ1،ضالقذيمة
 .  176ظاةض، عظمة بابل،ؿ (4)
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،ويثشثبي بثاإلاضاسع ن فهثو ظثيذ الؽثثهش (1)وال مثثش  ،علثى الحيثا  باعحبثاٍس الث  ال لمثة

ثثثثثثثثثو يثثثثثثثثثشثبي أيمثثثثثثثثثا بقبابثثثثثثثثثل القاوىثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي (0)الثثثثثثثثثزل يثثثثثثثثثىظم أيثثثثثثثثثام الؽثثثثثثثثثهش والعثثثثثثثثثىة .َو

ً َثثزا اإلاىىلثج وعثثش  إلاثارا كثثان .ومث(3)حثشان)آلاسامي ن( الثزل َثثو معبثودَم الثثشبيغ

وان مشدو  بحثذ  ،على هابوهابيذ ان يجعل ؤلال  ظ ن َو ؤلال  ألاعلى ل مبراووسية

 هثثثثث  بعيثثثثثذ عثثثثثً أف ثثثثثاس  راثثثثثث  ال يحثثثثثل اإلاؽثثثثث لة الا حفثثثثثادية التثثثثث  جعثثثثثاوي م هثثثثثا بابثثثثثل،

واهثث   ،آلاساميثث ن فثثي حثثشان فثثي حثث ن كثثان ؤلالثث  ظثث ن   ثثر  شيثث  عثثً العقيثثذ  البابليثثة

 ،ففثثثثثي الو ثثثثثد الثثثثثزل َثثثثثو الثثثثث  مىىقثثثثثة صساعيثثثثثة فثثثثثي وادل الشافثثثثثذيً ،شلثثثثث ن يثثثثثؤدل 

  ال  مىىقة ثجاسية. ،والىما  ،وال مش  ،ويشثبي بالحقويم

إر  وثثش  احثثذ البثثاحس ن فشلثثية ال يمكثثً الحغاضثث   ع هثثا فثثي َثثزا اإلامثثماس،

ان هابوهابيثثثثثذ  ثثثثثذ الثثثثثىش إلثثثثثى اثبثثثثثار الثثثثثذيً كأظثثثثثاط  يؽثثثثث ر ألاظثثثثثحار فثثثثثوصل سؼثثثثثيذ،

ان هابوهابيذ عىذما ؼعش بحعاظم لىش كوسػ ثجاٍ الذولثة ال لذيثة إر  لعياظح ،

التثثث  كاهثثثد حثثثشان  عمثثثل علثثثى ثوحيثثثذ القبابثثثل آلاساميثثثة فثثثي مىىقثثثة الفثثثشات ألاوظثثثي،

 وةثزل  ثوحيثذ القبابثل العشبيثة التث  كاهثد محواطثذ  حثوالي ثيمثا . مشةضا لحجمعها،

ـمح  بابل مذ  عؽش و ذ  ض ى اإلال  هابوهابيذ مً اطل َزٍ اإلاهمة بعيذا عً عا

ثزٍ القبابثل آلاساميثة والعشبيثة كاهثد ثقثذط  ظىوات محثىقال مثا بث ن حثشان وثيمثا . َو

إاهثثثثثا كاهثثثثثد  ثثثثثذ فشلثثثثثد علثثثثثى اإلالثثثثث  هابوهابيثثثثثذ ةؽثثثثثشه وعلثثثثثى مثثثثثا يبثثثثثذو  ،ؤلالثثثثث  ظثثثثث ن

ولثثزل  الثثىش إلثثى إدلثثال وقثثوط ؤلالثث  ظثث ن  ،ان يحتثثرم معبودَثثا لححالفهثثا معثث ،

 ،ا  معبثثثذيً ل لثثث  اإلاثثثزكوس ألاول فثثثي مذيىثثثة حثثثشانولثثثزل   ثثثام ببىثثث إلثثثى مذيىثثثة بابثثثل،

مثثثً طاهثثث  ألثثثش لثثثم  هثثثحم هابوهابيثثثذ فقثثثي با لثثث  ظثثث ن فثثثي .(4)والسثثثاوي فثثثي مذيىثثثة بابثثثل

وظثب  اَحمثثام  ،وإهمثا با لث  الثزل كثان يعبثثذ صمثً العثومشي ن فثي مذيىثة أوس  ،حثشان

ظث ن اإلاعثشو  َثو ان ؤلالث   :ألاول  ،اإلال  بمعبثذ ؤلالث  ظث ن فثي أوس يعثود إلثى عثامل ن

                                                           
 .  05،ؿالذييية ألاحمذ،اإلاعحقذات (1)
عبثثثثثثثثثثثثثثذ الشلثثثثثثثثثثثثثثا الىعثثثثثثثثثثثثثثان،الفكش العياسثثثثثثثثثثثثثث   فثثثثثثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثثثثثثشاق القثثثثثثثثثثثثثثذيم،)ب روت:داس ال لثثثثثثثثثثثثثثود ،  (0)

 .  381(،ؿ1981
 1983فثثثثثثثوصل سؼيذ،العياظثثثثثثثة والثثثثثثثذيً فثثثثثثثي العثثثثثثثشاق القذيم،)بغثثثثثثثذاد:داس الحشيثثثثثثثة للىباعثثثثثثثة ، (3)

 .  69(،ؿ
 .  56ة والذيً،ؿسؼيذ،العياظ (4)
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ثثل  ،بالعثثومشية هاهىثثاس الثثزل عبثثذ لثثالل ألالثثظ السالثثص  بثثل اإلاثثيالد فثثي أوس  يمسثثل ألـا

 ،الثثثزل اعحمثثثذ عليثثث  عبثثثاد  القبابثثثل آلاساميثثثة والعشبيثثثة التثثث  حالفهثثثا اإلالثثث  هابوهابيثثثذ

م أيمثثثا بمثثثا  ثثثام بثثث  العيالميثثثون  والسثثثاوي أساد ان يكعثثث  ود العثثثومشي ن وان يثثثزةَش

 .(1)وا بأَلها فعادارق.م وعا0222مذيىة أوس في حذود القذما  عىذما َذموا 

الواجثثثثثي ان هابوهابيثثثثثذ عىثثثثثذ مثثثثثا حثثثثثاول إيجثثثثثاد الوحثثثثثذ  العياظثثثثثية ثحثثثثثد 

"ةهىثثة  ،اـثثىذم بخيثثاس معثثاسك  ثثول دالثثل بابثثل يحمسثثل فثثي الكهىثثة:(0)ؤلاوثثاس الثثذيد 

ال الععثكشل مثع كثوسػ لفثالي الزل ارش معثحقبال فثي حعثم الفثش  ،معبذ مشدو "

لول ( في حشان س م –لول –ا ان محاوالت هابوهابيذ إـال  معبذ )إل ةم ،ألال ر

ومع رل  فان هابوهابيذ كان  ،أراست معاسلة الع ان ةما سأيىا ،ألاصمة الا حفادية

ولثثثم  ،بمحاولحثثث  َثثثزٍ حثثثاول إيجثثثاد ط هثثثة موحثثثذ  جعثثثحىيع الفثثثمود بوطثثث  كثثثوسػ

 ا حفاديا . –يكً الحغ ر الذيد  إال َذفا ظياظيا 

 

 ل ب ن اإلال  والكهىة:الفشا-

كان الفشال الزل داس ب ن اإلال  والكهىة في حقيقح  ظثببا هاثجثا مثً  ثو   

اإلاعبثثذ وأرثثٍش فثثي ألاولثثال الا حفثثادية ومثثا ثشثثث  عليثث  مثثً محاولثثة هابوهابيثثذ إدلثثال 

ثثثثثثالحات دالثثثثثثل البييثثثثثثة اإلاعبذيثثثثثثة،  ، فمثثثثثثال عثثثثثثًومحاولحثثثثثث  ث جثثثثثثيم دوس اإلاعبثثثثثثذ ؤلـا

لتثثثث  طعلثثثثد مثثثثً ةهىثثثثة مثثثثشدو  يقفثثثثون مو فثثثثا عثثثثذابيا الحغ ثثثثرات الذيييثثثثة الجذيثثثثذ  ا

مثثثً هابوهابيثثثذ ألامثثش الثثثزل ادلثثثل الفثثشال بثثث ن اإلالثثث  والكهىثثة وثثثوسا طذيثثثذا  اواجثثح

 أدت ب  إلى ان ي ون ظببا معقذا ظاَم بؽ ل واجي في ظقوه بابل.

كثثثثان اإلاعبثثثثذ ةمثثثثا رةشهثثثثثا عفثثثث  الحيثثثثا  الا حفثثثثثادية فثثثثي مىحفثثثثظ القثثثثثشن  

 مثثثثثثثثثثثثوظف ن َمثثثثثثثثثثثثا: ا ان إداس  اإلاعبثثثثثثثثثثثثذ كاهثثثثثثثثثثثثد بيثثثثثثثثثثثثذورةشهثثثثثثثثثثثث ،العثثثثثثثثثثثثادط  بثثثثثثثثثثثثل اإلاثثثثثثثثثثثثيالد

( reš-šarri-bel-piqittiبيقيتثثث  )–بيثثثل–ؼثثثاسل –( و) سعثثثؾ Šatammu"الؽثثثحاممو")

ولهثثثثثزا  ،.وكثثثثان َثثثثثو اإلاوظثثثثثظ را عال ثثثثة مباؼثثثثثش  باإلالثثثثث (3)(qipuأو مثثثثا يعثثثثث ى  يبثثثثثو )

                                                           
 .  58-57اإلافذس هفع ،ؿ (1)
يعحقثثذ الثثبعن ان الثثبالد كاهثثد بحاطثثة إلثثى مسثثل َثثزا الحوحيثثذ بعثثذ ان ال  ال ىثثش الفاسسثث   فثثي  (0)

 .  186ألافج،اهظش: ضالة، الذولة البابلية الحذيسة،ؿ

(
3
)Saggs, Two Administrative Officials of Erech,p.29. 
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. ويبثذو (1)يمكً القول اه  موظفا ملكيا الح ثر لحمسيثل اإلالث  بالىيابثة عثً فثي اإلاعبثذ

واه  كان  ذ ابعذ عً أية معاَمة  ،(  ذ ثىا فد أَميح qipu) ثمً الورابج ان أل

ولثثثثثثثزا كثثثثثثثان اإلالثثثثثثث  بحاطثثثثثثثة إلثثثثثثثى اثبثثثثثثثار  ،حقيقثثثثثثثة فثثثثثثثي العثثثثثثثيىش  علثثثثثثثى ؼثثثثثثثؤون اإلاعبثثثثثثثذ

أدذ ثمثثثثا،ل الىفثثثثور و .(0)ذر ممسلثثثث  اإلاحمثثثثابل فثثثثي إداس  اإلاعبثثثثؤلاطثثثثشا ات لحقويثثثثة ثثثثثأر 

الىابلثثثة التثث  لثثثم ة مثثً أسبثثثا  اإلاعبثثذ الح ثثومي فثثي اإلاعبثثثذ إلثثى  لثثثة الثثواسدات الح وميثثث

.وهخيجثثة للىفثثور الواظثثع للمعبثثذ حثثاول هابوهابيثثذ اثبثثار عثثذ  (3)%02ثكثثً ثضيثثذ عثثً 

أساد هابوهابيثثثذ الحثثثذلل فثثثي  ار إطثثثشا ات مثثثً اطثثثل اإلاواصهثثثة اإلاىلوبثثثة فثثثي إداس  اإلاعبثثثذ.

لثثثثزل  أ ثثثثذم  ،(4)وإلمثثثثال وؽثثثثاواث  الا حفثثثثادية ل ؼثثثثشا  اإلال ثثثثي ،ؼثثثثؤون اإلاعبثثثثذ

، "ظيذ الحعييىات اإلال ثي" م على جعي ن موظف ن ملكي ن َما:553هابيذ في عام هابو 

وفي  ،ب جة حماية مفالي اإلال  دالل اإلاعبذ، و"اإلاوظظ اإلال ي على لضاهة اإلال "

.ومً اإلاعشو  حقا ان هابوهابيذ ع ن ثابعة ال اؿ (5)الوا ع إلاواصهة  و  الؽحاممو

ثثو أمثثش لثثم يكثثً و ثثذ ظثثاعذ علثثى ظثثقوو   مش ثثوب فيثث ، ؼثثحاممو فثثي مذيىثثة بابثثل َو

فيما بعذ ةما يفهم مً الىق الفاسس   عً هابوهابيذ الزل يثشول أحثذاذ َثذٍ مثً 

سيمثثثثثوت الضاصكثثثثثو اهحدثثثثثى  اهحدثثثثثى أمامثثثثث ، " صيشيثثثثثا ،الؽثثثثثحاممو، وطهثثثثثة هظثثثثثش مىافعثثثثثي :

هحثً وعثش  مثا  ا عموا،… ربحوا جعليمات اإلال  وطعلوا حكم  اإلال   ابمة  أمام ،

 . (6)فقي"يقول  اإلال  

أهىثثثثثا ل ؼثثثثثشا  علثثثثثى -صود هابوهابيثثثثثذ مىذوبيثثثثث  الثثثثثزيً عي همثثثثثا فثثثثثي معبثثثثثذ إل

وبالحأةيثثثذ  ،ثثثثام ن طبايثثثة مىحظمثثثة لمثثثشيبة العؽثثثش اإلالكيثثثةو  ،ـثثثفقات َثثثزا اإلاعبثثثذ

 . (7)كان َزا ؤلاطشا  َو الزل أو ش ـذوس الكهىة علي 
                                                           

(
1
)Ibid ,p.31. 

 .  321ة بابل،ؿظاةض،عظم (0)
 . 559،ؿ1،ضمقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمة با ش، (3)
 . 537،ؿالعشاق القذيمسو، (4)
هبولزهفثثثثثثثثثثش ؛حيثثثثثثثثثثا  إبشاَيم،537،ؿالعثثثثثثثثثثشاق القثثثثثثثثثثذيم ؛سو،320ظثثثثثثثثثثاةض،عظمة بابثثثثثثثثثثل،ؿ (5)

 .  90،ؿالساوي

(6)Leo Oppenheim,"Nabonidus and the Clergy of  Babylon“, IN:ANET ,p.314; 

 .472،ؿالفكش العياس   في العشاق القذيم؛الىعان،320،ؿمة بابلعظظاةض،
 . 537،ؿالعشاق القذيمسو، (7)
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غ والعيذ اإلال ي للحعييىات  هحمان بفوس  أظاظية بىف ،كان الؽحاممو 

فثي حث ن كثان السثاوي يعمثل إلثى  ،كثان ألاول يعمثل فثي مشةثض اإلاعبثذ ار ،الىول مً ألامثوس 

ثثزا ال  ،دسطثثة ةب ثثر  فثثي اإلاثثذن واإلاعثثحووىات علثثى مقاوعثثات اإلاعبثثذ لثثاسض الوسكثثا  َو

يبثثثثالظ الفكثثثثش  القابلثثثثة ان اإلاوظثثثثظ اإلال ثثثثي للحعييىثثثثات أؼثثثثب  بثثثثاإلافخؾ الثثثثزل كثثثثان 

لوسكثثا  لثثم يكثثً يمثثش بمفثثالي اإلالثث   دالثثل وان  يابثث  عثثً ا ،يشا ثث  مفثثالي اإلالثث 

والثثثزل  ،ً  بثثل اإلاوظثثظ اإلال ثثي علثثى ال ضاهثثةاإلاعبثثذ هفعثث  واإلاثثا كاهثثد محافظحثث  مثث

و ثثذ ةؽثثفد اإلاشاظثثالت  يبثثذو اهثث  كثثان ةمثثا يعثثحذل مثثً لقبثث  مقيمثثا  دابميثثا َىثثا .

واإلاوظثثثثثظ اإلال ثثثثثثي  ثثثثثثذ عمثثثثثال بفثثثثثثوس  عامثثثثثثة ظثثثثثوية مثثثثثثع الحالفثثثثثثات  ،بثثثثث ن الؽثثثثثثحاممو

.وبثزل  كاهثد محاولثة ثثذلل (1)احذَما كان يعلج على عمل ألالش ولو ان ،بعيىة

اإلالثثثثث  هابوهابيثثثثثذ فثثثثثي ؼثثثثثؤون اإلاعبثثثثثذ أرثثثثثاست حفيظثثثثثة الكهىثثثثثة وطعلثثثثثتهم يىظمثثثثثون إلثثثثثى 

مثثً طاهثث  ألثثش كاهثثد َىثثا  أظثثباب ألثثشذ للفثثشال الثثزل داس  لىثثذق أعثثذا  اإلالثث .

الث  الؽثمغ فثي  إر ان محاولثة هابوهابيثذ إطثشا  جغ ثرات فثي إكليثل ب ن اإلال  والكهىثة،

ل بثظيباس أدذ إلى ـذام باثجاٍ معاةغ ؼذيذ ليغ مً طاه  سطال الذيً فقي 

 .(0)مً  بل الحابع ن إلى طمعية أَالي ظيباس

ولثثثزل  لثثثم  ،ان اإلالثثث  فثثثي بثثثالد بابثثثل ظثثثل إلثثثى ال هايثثثة لالثثثعا لش بثثثة ؤلالثثث كثثث

وكثان  ويجعلهثا أمالكثا ملكيثة دابمثة. ،يكً بمقذوسٍ ان يعثححور علثى أساضث   اإلاعبثذ

 ،مثثثع الؽثثاسات اإلالكيثثثة ببمثثثول ثثثثام أمثثثام ؤلالثثث  ظثثثىويايعلثثى اإلالثثث  فثثثي بثثثالد بابثثثل ان 

 ،وععلثثثثً عثثثثً حعثثثثً هوايثثثثاٍ ،  فثثثثية علثثثثى يثثثثذ ال ثثثثاًَ ألاعلثثثثى  َاهثثثثةوان يبمثثثثع 

وان َىثثثا  هفثثا مىثثثوال يكؽثثثظ بؽثثث ل  .(3)وحييئثثز فقثثثي يعثثثحعيذ ظثثلىاث  اإلالكيثثثة

ل اإلاعبثثثذ مثثثً إطثثثشا ات اإلالثثث  ويبثثثرس مو ثثثظ سطثثثا ،مس ثثثر الفثثثشال بثثث ن اإلالثثث  والكهىثثثة

ا إلي ، وبالش م مً وطود الىوا ق فثي الثىق إال اهث  يعىثي  والاتهامات الت  وطهَو

لكىثثثث  أبثثثثاد ……….وألامثثثثش الثثثثزل مثثثثا ـثثثثذس مثثثثً  بلثثثث   ،القثثثثاهون ……. اهىباعثثثثا لاـثثثثا:"

حاـثش الىشيثج  العثفً الحجاسيثة،……  ،و حثل الىثبال  فثي الحثشب ،الىاط مثً لاللث 

الحاـثثذون ال ….. فثثي الثثبالد … لثثيغ َىثثا  ….. الغلثثة ثىثثذس للثثضسال طعثثل مبثثاصن ……

                                                           
 .  324-323ظاةض،عظمة بابل،ؿ (1)
 . 031اوب هايم، بالد ما ب ن ال هشيً،ؿ (0)
 .  321ظاةض،عظمة بابل،ؿ (3)
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اهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم يعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوس اإلاىىقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة الضساعيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ….. Aluluيغىثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثون أ ىيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة الالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو 

لقثثذ لثثشب كثثل ءثث    …….،وبثثذد ممحل ثثاتهم ،لقثثذ ـثثادس عقثثاساتهم……………………..….

أـثثثبن لثثثيقا …… ولثثثع الففثثثابل الععثثثكشية فثثثي اإلا ثثثان اإلاظلثثثم اتجهثثثول ……ثمامثثثا 

م جغ …ـغ را  لثم يعثودوا يقومثون باالظثحعشاك فثي …… رت ففثاست عذابيثة وطهَو

هابوهابيثثثثذ  .فثثثثي ةثثثثذس ن َثثثثم يثثثثأثو ……. ال ثثثثثشذ العثثثثعاد  بعثثثثذ رلثثثث  ……. الؽثثثثاسل البثثثثرل 

ثثثا ألاول  ،أـثثثبن إلهثثث  الحثثثامي عثثثذوا لثثث  ثثثو الثثثزل كثثثان محبثثثوب آلالهثثثة وأر َر ـثثثاس  ،َو

إساد   المثثثذ مثثثً…  ثثثام بعمثثثل   ثثثر مقثثثذط  ،أالن ظثثثو  الىثثثالع والباليثثثا مالصمثثثان لثثث 

أ ثثثام ثمسثثثال  لثثث  لثثثم يؽثثثهذٍ احثثثذ فثثثي َثثثزٍ الثثثبالد مثثثً  ةش هثثثة،أجثثثى بفكثثثش  ….. آلالهثثثة

أولثثثثثثثج عليثثثثثثث  اظثثثثثثثم هاهىثثثثثثثا …. ادللثثثثثثث  اإلاعبثثثثثثثذ وولثثثثثثثع  فثثثثثثثوق مىفثثثثثثثة الؽثثثثثثثش   ، بثثثثثثثل

(Nanna ًلقثثثثثثذ صيثثثثثث ) .… ظهثثثثثثش بمظهثثثثثثش يؽثثثثثثب  ….. مثثثثثثً سجثثثثثثش الالصولثثثثثثي وكلثثثثثثل بالحثثثثثثاض

( …. Lugal-Šu-Duدو )-وال ؼثگثإيما   يذٍ مسثل إيمثا   ؤلالث  لو ……لعو  القمش 

( abubuأمامثثثثثث  ولثثثثثثع العاـثثثثثثفة ابوبثثثثثثو ) ،ؼثثثثثثعش سأظثثثثثث  يفثثثثثثل إلثثثثثثى مىفثثثثثثة الؽثثثثثثش 

كلثل بالحثاض ؼثيىان …وعىذما أةشم  ظهش وكأه  أـبن مسثل  ،والسوس البرل  ،والحى ن

ال) گثثاظثثم  …….. ؼثث ل  أـثثبن ….. وطهثثة اهقلثث  عثثذابيا … ..أـثثبن… العابثثذ لثث  ….. 

Gal … )  ؼث ل  حتثى ان أيثا موممثو مثا كثان  ثثذ …….……………………………عىثذ أ ذامث

 ظثأبد  ال هابوهابيذ  .(   ذ عش  اظم Adapaوال حتى الحكيم ادابا ) ،ـوسٍ بعذ

وأؼثثثثثيذ أظعثثثثث   ،ظألثثثثثع لثثثثث  بالوحثثثثث  ألاولثثثثثى ،وأؼثثثثثيذ  اعذثثثثثث  اإلاقذظثثثثثة ،معبثثثثثذا لثثثثث 

–( ظثثأولج عليثث  اظثثم أل E-Kurكثثوس )–ظثثأطعل  علثثى ـثثوس  معبثثذ إل ،الشاذثث ة

أهجثثض ثمامثثا مثثا ةىثثد  ثثذ لىىثثد  ماعىثثذ ،( لقثثادم ألايثثامE-ḫul-ḫulلثثول )–لثثول 

أكثثون  ،وحيىمثثا أكثثون  ثثذ فعلثثد َثثزا ،هفثثب  علثثى  اعذثثث او  ،ظثثأ ودٍ مثثً يثثذٍ ،لثث 

وظأـثثذس أوامثشل بئلغثثا  بهجثة أعيثثاد سأط  ظثأبىل اإلاعثثشات كافثة، . ثذ هلثد مشامثثي

 وامحثثذ ،ولثثعها لثثاسض ات ىثثي ،لكىثث  حيىمثثا ـثثىع بالوحثث  ألاولثثى ،العثثىة الجذيثثذ 

وعلثثى القمثثة ـثثىع حاؼثثيتها الالمعثثة بواظثثىة صلشفثثة علثثى الجثثذاس  ،بعيثثذا با ظثثغ

فثثثي مقذمحثث  علثثثى  ثثشاس معبثثثذ  أ ثثثام السثثوس البثثرل، .اإلافثثىوعة مثثً الحثثثبغ وؤلاظثثفلد
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أ ثام فعثال   ثر مقثذط ورلثث   لكىث  بعثذ ان بلثغ َذفث  ،بعمثل ثثام اإلاكثش، ،يالگايعثا

 .(1)حيىما بذأت العىة السالسة على وؼ  الحلول"

 ،ان َثثثزٍ الثثثىق يوجثثثي بؽثثث ل ةب ثثثر وبيعثثثة الفثثثشال الثثثزل بثثثذأٍ الكهىثثثة

فلثثثم يكثثثً ؤلالثثث  ظثثث ن  ن هابوهابيثثثذ  ثثثذ طثثثا  ببذعثثثة فئاهثثثا كاربثثثة،أوان أل ادعثثثا ات بثثث

وأل ثثرا يكؽثثظ  .لثثول -لثثول -لاوحتثثى معبثثذٍ  ،مجهثثول باليعثثبة للكهىثثة اإلاعاسلثث ن

 ،وبثث ن كثثوسػلىثا الثثىق ةيثثظ ان ةهىثثة مثشدو   ثثذ الثثزوا يثثشون الفثشق بثث ن ملكهثثم 

بيىمثثثثثا ـثثثثثاست اهحفثثثثثاسات كثثثثثوسػ ملثثثثث  العثثثثثالم " متهمثثثثث ن هابوهابيثثثثثذ باتهامثثثثثات عثثثثثذ :

كثان هابوهابيثذ  ، ذم ل  ملو  ألا ىاس كافة فشك الىاعثة والثوال و  ،حقيقة وا عة

،….  وظثثا لقثثذمي …  ثثذ ةحثث  فثثوق لوحثثة الوجثثشل أهثثا ـثثىعد   و هثثشت كثثل أ ىثثاٍس

  َثثثو مثثثً و ثثثظ مثثثع اتجموعثثثة ليمجثثثذ اهثثث ،ـثثثادست ممحل اثثثث  وطلبتهثثثا إلا ثثثان إ ثثثامت 

أسذ مثثثا َثثثو مبفثثثي حتثثثى ان ةىثثثد ال اعثثثش  ةيثثثظ  اعلثثثم، أهثثثا اس ثثث ، هفعثثث  ويقثثثول:

أها ملم بالحكمة الفابقة رات العياق   ،ها أسذ ظش ألاؼيا أاةح  بالقلم اإلاعذوي ف

(sar.dA.num.dEn.lil.la التثثثثثثث  اهحهجثثثثثثثا ادابثثثثثثثا فثثثثثثثوق رلثثثثثثث)،  اظثثثثثثثحمش أيمثثثثثثثا فثثثثثثثي لثثثثثثثشق

.وبهثثثثثزا يحضثثثثثي طليثثثثثا مثثثثثذذ (0)"وأسبثثثثث  ثيبثثثثثؤات فحثثثثثق الكبثثثثثذ ،الؽثثثثثعابش والىقثثثثثوط

العذا  العافش الزل ؼى  الكهىة على هابوهابيذ ألامش الزل كان ل  أرٍش العير على 

معحقبل البالد .ومع رل  ان َزٍ الادعا ات ثجعل اإلاؤسمل يعحقذ ان هابوهابيذ  ثذ 

وان َثثثثثزٍ  ،نؼثثثثً حشبثثثثثا ال َثثثثثواد  فيهثثثثثا لثثثثثذ العبثثثثثادات القذيمثثثثثة مفمثثثثثال ؤلالثثثثث  ظثثثثث 

ؤلالثث  القثثومي مثثشدو ؟ إال ان َىثثا  هثثق ةالحغ ثثرات الذيييثثة أدت إلثثى اهحىثثاه م زل

أهثا " يعود للمل  هابوهابيذ يب ن عذم إَمال  ؼؤون ؤلال  ألاعلى مشدو  فهو يقثول:

اإلالثث  الثثزل اهفثثث  اَحمثثامي يوميثثثا ومثثً دون اهقىثثثال علثثى اتحافظثثثة علثثى معبثثثذل 

لفمثثثثثة البرا ثثثثة مقثثثثابن ألابثثثثثواب ال ؽثثثثبية ل ثثثثثل  ثثثثثذ  لفثثثثد با وايضيثثثثذا، ،يالگايعثثثثا

 ثثثثثش  معبثثثثثذ الثثثثث  العثثثثثالم العلثثثثثول والعثثثثثلفي حتثثثثثى  شفثثثثثة الىقثثثثثوط العثثثثثشية إلاثثثثثشدو  

ثثثثاسبىيحو محبوبثثثثة مثثثثشدو  التثثثث  ثسبثثثثد أظثثثثغ عشءثثثث   فثثثثي الحكثثثثم وثقويثثثث  .ةمثثثثثا (3)"ـو

                                                           

(1)Oppenheim, Nabonidus and the Clergy of Babylon,pp.312-313.  

(2)Oppenheim ,Ibid,p.314.  

(3)Leo Oppenheim ,“Nabonidus Rise to power“,In:ANET,p.310. 
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،بثثالش م مثثثً (1)وعؽثثحاس ،يببرهثثا هابوهابيثثذ اهثثث  كثثان يثثضوس معابثثثذ ؤلالثث  ظثث ن وؼثثثمؾ

ثزا يعدث  ان الفثشال (0)يالگوهابيذ بأه  اهته  حشم  معبثذ ايعثاادعا  لفوم هاب .َو

فثثثادل مثثثً الثثثزل داس بثثث ن اإلالثثث  والكهىثثثة ثشةثثثض بؽثثث ل أظثثثاط حثثثول الحثثثذلل الا ح

وطثثا  العامثثل الثثذيد  ليجعثثل مىثث  الكهىثثة اإلابثثرس لؽثثً  ،طاهثث  اإلالثث  بؽثثؤون اإلاعبثثذ

 الهجوم على اإلال  وظياظح . 

 

 العوامل الضياصيت: .3

 لك البابلي: غياب امل-

ان مثثثثثً ألامثثثثثوس التثثثثث  أر ثثثثثرت حثثثثثول اإلالثثثثث  هابوهابيثثثثثذ و ثثثثثذا مثثثثثً  بثثثثثل بعثثثثثن  

الباحس ن   فية  شيبة ألاوواس َو  ياب  عً العاـمة بابل إلاذ  عؽش  ظىوات 

صاد مثثثثً  ،لثثثثذذ هابوهابيثثثثذ الاظثثثثتراثيجيَثثثثزا الغيثثثثاب الثثثثزل كثثثثان لثثثث  البعثثثثذ  فثثثثي ثيمثثثثا ،

ان  ؽً دعاية واظعة الىىاق لذٍ.وظمن ل فوم اإلال  ب ،ثفا م الولع في بابل

ومحاولثثثة هابوهابيثثثذ إيجثثثاد وظثثثابل عذيثثثذ  لحثثثل  ،ظثثثو  الولثثثع الا حفثثثادل فثثثي بابثثثل

كاهثثثثد اظثثثثحجابة والحقيقثثثثة  ألاصمثثثثة كاهثثثثد وسا  إ ثثثثذام هابوهابيثثثثذ للثثثثزَاب إلثثثثى ثيمثثثثا .

هابوهابيثثثثذ للولثثثثثع فثثثثثي بثثثثثالد بابثثثثثل محاولثثثثثة ساةعثثثثة لىقثثثثثل مشةثثثثثض رقثثثثثل ؤلامبراووسيثثثثثة إلثثثثثى 

إر ان إيجثثاد وشيثثج  .(3)ن الىثثشق الحجاسيثثة فثثي طىثوب الجضيثثش  العشبيثثةولثثما ،الغثشب

فبعثثذ ان  ،ثجثثاسل طذيثثذ هحثثو ؼثثب  الجضيثثش  العشبيثثة هثثي محثثاول طذيثثة لحثثل ألاصمثثة

اثجهثثثد  ،وظثثثوسيا ،وإيثثثشان ،اهقىعثثثد الىثثثشق الحجاسيثثثة القذيمثثثة اإلاثثثاس  بثثثبالد عثثثيالم

 .(4)أهظاٍس هحو ثيما 

 ،لفثثثثثث  رات مىثثثثثثثامل ـثثثثثثث ي (ثقثثثثثثثع فثثثثثثي وظثثثثثثثي ظثثثثثثثهل Temaكاهثثثثثثد ثيمثثثثثثثا  )

 ،وي ثثثثثثرب ،وهجثثثثثثشان ،ومعثثثثثث ن ،وعىثثثثثذَا ثلحقثثثثثثي الىثثثثثثشق الحجاسيثثثثثثة القادمثثثثثثة مثثثثثثً مثثثثثثأسب

 وم هثثثثثا يثثثثثزَ  فثثثثثشل للعثثثثثشاق مثثثثثً ثيمثثثثثا  هفعثثثثثها، ،والوجثثثثثش )مثثثثثذابً ـثثثثثالي( ،وديثثثثثشان

ـثثثثمة ألاهبثثثثاه، َثثثثا( علثثثثى  والسثثثثاوي إلثثثثى بىثثثثشا عا رثثثثم الىشيثثثثج القثثثثادم مثثثثً الجشعا )طش

                                                           
1) Ibid,p.311. 
2) Oppenheim,Nabonidus and the Clergy of Babylon,p.314. 

 .  178ظاةض،عظمة بابل،ؿ (3)
 . 040،ؿ0ظليمان،العشاق في الحاسيخ القذيم،ض (4)
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 با حعا 
ة
فا َميثة الا حفثادية  رم بشيذ  الحالية، ،هفو فال ،ال ليت العشبي ماسا

،إر كثثثثثان (1)لهثثثثزٍ اإلاذيىثثثثة البثثثثثذ وان كاهثثثثد ظثثثثثببا َامثثثثا فثثثثي رَثثثثثاب هابوهابيثثثثذ إلثثثثثى ثيمثثثثا 

الهذ  ألاظاط لىابوهابيذ َو يعمل طاَذا على ثام ن وشيج ثجثاس  الحوابثل اإلامحثذ 

رلث  فثثان . فمثال عثً (0)مثً الثيمً إلثى مفثش وفلعثى ن مثاسا بؽثب  الجضيثش  العشبيثة

لثثثال  هابوهابيثثثذ مثثثع الكهىثثثة واتهثثثامهم لثثث  بأهثثث  فمثثثل عبثثثاد  ؤلالثثث  ظثثث ن علثثثى عبثثثاد  

.وان َىثثا  إؼثثاس  لثثذذ احثثذ (3)مثثشدو  ؤلالثث  القثثومي للثثبالد عثثامال لزَابثث  إلثثى ثيمثثا 

و  ،(4)الباحس ن ثجعل اححمال كون هابوهابيذ ثش  بابل هخيجة اهخؽاس اإلاالسيا فيها َو

وسيثثثي ألاظثثثحار سو ان ظثثثثب  ىثثث  مثثثثً أل مفثثثذس معاـثثثش، امثثثش ال يمكثثثً ان هحأةثثثذ م

يمكثثثً ان يعثثثود إلثثثى  عثثثذم عثثثود  هابوهابيثثثذ إلثثثى بابثثثل مثثثً ثيمثثثا  سبمثثثا لعؽثثثش ظثثثىوات،

.ةمثثثا ان ثيمثثثا  مثثثً (5)افتثثثراك اهثثث  مىثثثع مثثثً العثثثود  إلهيثثثا مثثثً  بثثثل أعذابثثث  أهفعثثثهم

لثثث  وسبمثثثا أدس  هابوهابيثثثذ ان ؤلا ،طاهثثث  ألثثثش مشةثثثضا مثثثً مشاةثثثض عبثثثاد  ؤلالثثث  القمثثثش

القمثثثش )الحثثثاب رل( الثثثزل يعبثثثذٍ العثثثشب فثثثي ثيمثثثا  و حثثثزا  َثثثو وطثثث  ألثثثش مثثثً أوطثثث  

وسبما ي ون َزا الوط  ل ل  القمش َو الزل أؼاس إلي  الىاذ   ؤلال  ظ ن البابلي،

واعحقثثذ الثثبعن ان هابوهابيثثذ سبمثثا فكثثش فثثي الحفثثول  فثثي ألبثثاس هابوهابيثثذ الؽثثعشية.

وفثثثثثثثذ   ،ثيمثثثثثثثا  :يثثثثثثثة التثثثثثثث  مثثثثثثثش بهثثثثثثثا مسثثثثثثثلعلثثثثثثثى معثثثثثثثاعذات العثثثثثثثشب فثثثثثثثي اإلاىثثثثثثثاوج العشب

.في ح ن اعحقذ خلش ان (6)إلاواطهة لىش كوسػ الفاسس   اإلاتزايذ ،وليبر ،)الحابي(

ان هابوهابيذ أساد يجعثل مثً ؤلالث  ظث ن  اظثما مؽثتركا ليوحثذ بث ن القبابثل آلاساميثة 

 .وهقثشأ(7)العاةىة في ؼب  الجضيثش  العشبيثة وب ن القبابل العشبية ،العاةىة في حشان

ق. م إلثثثثى  549 عثثثثامفثثثثي إحثثثثذذ الورثثثثابج بثثثثان اإلالثثثث  هابوهابيثثثثذ ثوطثثثث   .وهقثثثثشأ(7)العشبيثثثثة

                                                           
ق.م(،بحثثثثص لثثثمً:ةحاب العثثثثشاق فثثثثي  539-606سثثثثة )ظثثثامي ظثثثثعيذ ألاحمذ،ظثثثثاللة بابثثثل الحذي (1)

 .  174(،ؿ 1983الحاسيخ،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،
 . 516،ؿالعشاق القذيمسو، (0)
 .  186،ؿالذولة البابلية الحذيسة ضالة، (3)
 .  69(،ؿ1974فيلي  حت ،ثاسيخ العشب،)ب روت:داس  ىذوس للىباعة واليؽش، (4)
 . 516،ؿالعشاق القذيمسو، (5)
 .  175– 174ألاحمذ،ظاللة بابل الحذيسة،ؿ (6)
 .  186،ؿالذولة البابلية الحذيسة  ضالة، (7)
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،ودلثثثل الصثثثثحشا  العشبيثثثة ليحاـثثثثش  (ظثثثثوسيا)اجيلثثثظثثثوسيا وطمثثثثع طيؽثثث  فثثثثي اسك 

ثثثثل إلثثثثى  ،مثثثثيال ؼثثثثشق العقبثثثثة 082علثثثثى بعثثثثذ (الجثثثثو )(Adummuادوممثثثثو ) و ثثثثذ ـو

.وهقثثثشأ فثثثي (1)واثبثثثزَا عاـثثثمة إلاثثثذ  عؽثثثش ظثثثىوات ،واحثثثة ثيمثثثا  حيثثثص و حثثثل ملكهثثثا

ثحثثول  ،"اـثثىح  معثث  ففثثابل  ثثوات أةثثذ يبثثق سحلثثة هابوهابيثثذ إلثثى ثيمثثا : هثثق

 ظثثثثال ا بحملحثثثث  وشيقثثثثا مؤديثثثثا إلثثثثى إ لثثثثيم بعيثثثثذ. ،إلثثثثى مىىقثثثثة ثيمثثثثا  فثثثثي عمثثثثج الغثثثثشب

ثثثثل إلثثثثى َىثثثثا   حثثثثل أم ثثثثر ثيمثثثثا  فثثثثي اإلاعشةثثثثة و حثثثثل الىثثثثاط العثثثثاةى ن فثثثثي  ،وعىثثثثذما ـو

ثثثو هفعثثث  أ ثثثام فثثثي ثيمثثثا  ،وفثثثي أهحثثثا  البلثثثذ  ال ثثثي،  ، ثثثوات طثثثيؾ أةثثثذ قيثثثدب ار ،َو

)ةثثزل   بدثثى الجثثذسان ،طعثثل اإلاذيىثثة طميلثثة وبدثثى  فثثٍش َىثثا  -Šuعلثثى  ثثشاس مقثثٍش

anna")(0) والحقيقثثثثثثثثثة ان ثيمثثثثثثثثثا  كاهثثثثثثثثثد ثمسثثثثثثثثثل العاـثثثثثثثثثمة الحقيقثثثثثثثثثة ل مبراووسيثثثثثثثثثة.

البابليثثثثة  اهثثثثا كاهثثثثد مقثثثثشا لىابوهابيثثثثذ وثثثثوال العؽثثثثش ظثثثثىوات التثثثث  ظثثثثبقد ظثثثثقوه 

( فثثثثثثي 11-12-9-7ابيثثثثثثذ كثثثثثثان لثثثثثثالل ظثثثثثثىوات ).وجؽثثثثثث ر وريقثثثثثثة بابليثثثثثثة ان هابوه(3)بابثثثثثثل

ثثثثوس )–ؼثثثثاس –وكثثثثان ابىثثثث  بيثثثثل  ،ثيمثثثثا  وان الشظثثثثابل ،(4)( فثثثثي بابثثثثلBel-Šar-Uṣurاـو

والورثثثثابج الا حفثثثثادية العابثثثثذ  لهثثثثزٍ الفتثثثثر  فثثثثي بابثثثثل واإلايعثثثثوبة إلثثثثى ولثثثثي  ،اإلاحعثثثثذد 

 .(5)العهذ ثؤةذ اه  سبيغ العلىات العليا

ا اإلا جعلج وريقة ؤلالباس  إر ،هم دالل بلكاهد لححشكات اإلال  البابلي أرَش

 ففثثثثي العثثثىة العثثثثابعة هثثثثزةش الوريقثثثثة: وهابيثثثثذ علثثثى ألاحثثثثذاذ،ابالبابليثثثة ال اـثثثثة بى

لثثثم يثثثأت  (،بقثثثي ولثثثي العهثثثذ ومواوىثثثٍو وطيؽثثث  فثثثي أةثثثذ،Tema"اإلالثثث  بقثثثي فثثثي ثيمثثثا  )

                                                           
1) Oppenheim,Text from the Accession year of 

Nabonidus,p.305;A.k.Grayson,Assyrian and Babylonian Chronicles, 

(NewYork,1975),p.106; Oates,Babylon,p.133  

الذولثثثثثثثثثثثثثة البابليثثثثثثثثثثثثثة  ؛ ضالثثثثثثثثثثثثثة،515،ؿالعثثثثثثثثثثثثثشاق القثثثثثثثثثثثثثذيم؛سو،178ظثثثثثثثثثثثثثاةض ،عظمثثثثثثثثثثثثثة بابثثثثثثثثثثثثثل،ؿ

   .181،ؿالحذيسة
2) Oppenheim ,Nabonidus and the Clergy,p.313. 
3) Dougherty,The Sea land,p.119.  
4) Oppenheim,Text from the Accession year of Nabonidus,p.306;  

 .69،ؿثاسيخ العشب؛حت ،174ألاحمذ،ظاللة بابل الحذيسة،ؿ
حمثاس  العشاق،)بغثذاد:داس  :ظامي ظعيذ ألاحمذ،"ؤلاداس  وهظام الحكم "،بحثص لثمً ةحثاب (5

 .19،ؿ0(،ض1985العشاق،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،
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اإلالثث  إلثثثى بابثثثل مثثثً اطثثثل اححفثثثاالت ؼثثثهش هيعثثثان ،لثثثم يثثثزَ  بحمثثثش ؤلالثثث  هثثثابو إلثثثى 

الغثثثثثثثثثثي مهشطثثثثثثثثثثان العثثثثثثثثثثىة و يال ، گم يبثثثثثثثثثثشض ؤلالثثثثثثثثثث  بيثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثً معبثثثثثثثثثثذ ايعثثثثثثثثثثابابثثثثثثثثثثل ،ولثثثثثثثثثث

.و ثثثثذ أدذ  يثثثثثاب اإلالثثثث  البثثثثابلي عثثثثثً بابثثثثل إلثثثثى ثضايثثثثثذ الىفثثثثور العياسثثثثث   (1)"الجذيثثثثذ 

 ،ان َزا ألامش  ذ أراس حفيظة الع ان والكهىة على هابوهابيذ دالل البالد للكهىة.

بابثثثثثل أدذ إلثثثثثى ثثثثثثش  غيثثثثثاب هابوهابيثثثثثذ عثثثثثً ف ،وصاد مثثثثثً ثفثثثثثا م الولثثثثثع دالثثثثثل الثثثثثبالد

لفثثوم  ييؽثثثشون الثثثذعايات اإلامثثثاد  ألامثثثش الثثثزل أدذ إلثثثى إلثثثعا  مو فثثث  دالثثثل 

 والز الكس ر يشوض دعايات ل وسػ باعحباٍس اإلاىقز ةما ظ رذ الحقا.  ،البالد

 

 اليهو : -

فيهثثثثا الكس ثثثثر مثثثثً  الالميييثثثث ن،مثثثثً  بثثثثل بابثثثثل  احثثثثحاللان دساظثثثثة أظثثثثباب 

ن كثل مثا  يثل مثً أظثباب ب ثل ألاحثوال ال يثؤدل ئف ،اإلاالبعات والجواه  الغاممة

ا اإلافااك، فهزٍ ألاظباب وان لل لد الولع الذاللي فاهث  مثً الىاحيثة  إلى ااهياَس

ولعثثثثل ثجشبثثثثة  الععثثثثكشية كثثثثان كثثثثوسػ يححثثثثاض إلثثثثى و ثثثثد ةب ثثثثر ل طهثثثثاص علثثثثى اإلاذيىثثثثة،

 وحفثثثاٍس لهثثثا إلاثثثذ  أظثثثبوع ن يسبثثثد مفثثثذاق  ولىثثثا. ،كثثثوسػ أمثثثام أظثثثواس ظثثثاسديغ

إلاثثثثثحفحق  حثثثثثذاذ ظثثثثثقوه بابثثثثثل يجثثثثثذ ان اإلاذيىثثثثثة ظثثثثثقىد بيثثثثثذ الغثثثثثضا  ب ثثثثثل وان ا

وان اإلاذيىثثثثثة ةمثثثثثا وعثثثثثش  حفثثثثثيىة فكيثثثثثظ ثمكىثثثثثد الفثثثثثشط مثثثثثً دلولهثثثثثا ؟  ،ظثثثثثهولة

ؤلاطابة على مسل َزا العؤال ال يبعذها ةس را عً ؤلاؼاس  بأـابع الاتهام على الفئة 

َثثثثم اليهثثثثود، احثثثثحاللاإلاعثثثثحفيذ  مثثثثً  وان  يهثثثثود ظثثثثشية،وان كاهثثثثد ثحشكثثثثات ال بابثثثثل و

 إربات تهمة الحوسه في ال ياهة يححاض إلى بشاَ ن عذ . 

،وان (0)كان اليهثود يؽث لون طاليثة مهمثة فثي بابثل فثي أعقثاب العث   البثابلي 

 ار َىا  مً ألادلة الت   ذ ثسبد الحعاون اليهودل الفاسس   ودوسٍ في ظثقوه بابثل.

سبمثثثثا كثثثثان  ،وليقثثثث ن هوعثثثثا مثثثثا وكثثثثان صعمثثثثا  اليهثثثثود كثثثثان ولثثثثع اليهثثثثود فثثثثي بابثثثثل طيثثثثذا،

 ،الفثثشط ومعثثاعذتهم ةالعثثب  فثثي حشيثثة ثفثثشفهم رثثم ثمكثث هم فيمثثا بعثثذ مثثً مشاظثثل

"فثي العثىة  عىيىثا اهىباعثا عثً أولثال اليهثود:ي العهثذ القثذيمولعل إحذذ إؼثاسات 

                                                           
1) Oppenheim,Text from the Accession year of Nabonidus,p.306;Grayson, 

Assyrian and Babylonian Chronicles,p.106.   
 .  87-79،ؿهبولزهفش الساويإبشاَيم، حول الع   البابلي اهظش:حيا  (0)
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فثثي العثثابع  ،فثثي الؽثثهش السثثاوي عؽثثش ،العثثابعة والسالرثث ن العثث    هويثثاة ن ملثث   هثثورا

مثشدو  ملث  بابثل فثي ظثىة ثملكث  سأط  هويثاة ن –سفثع أويثل  ،شوالعؽشيً مً الؽه

وطعثثثل ةشظثثثي  فثثثوق ةشاسثثث   اإلالثثثو  الثثثزيً  ،بب ثثثر  وكلمثثث ،ملثثث   هثثثورا مثثثً ال ثثثجً

 ،و  ثثثثر ريثثثاب ذثثثثجى  وكثثثثان يأكثثثل دابمثثثثا ال بثثثز أمامثثثث  كثثثل أيثثثثام حياثثثثث  معثثث  فثثثثي بابثثثل،

م أمثثثثش كثثثثل يثثثثوم بيومثثثث  كثثثثل أيثثثثا ،ووظيفحثثثث  وظيفثثثثة دابمثثثثة جعىثثثثى لثثثث  مثثثثً عىثثثثذ اإلالثثثث 

الا ان َثثثثزا الثثثثىق ال يسبثثثثد أل ءثثثث    يبثثثثق ال ياهثثثثة، بثثثثل بثثثثالعكغ  ثثثثذ  .(1)حياثثثثث "

يعىثثثثثثي اهىبثثثثثثال ان اليهثثثثثثود   ثثثثثثر معثثثثثثحفيذيً فثثثثثثي كثثثثثثل الاحثثثثثثوال مثثثثثثً ظثثثثثثقوه اإلاملكثثثثثثة 

تهمة ال ياهة بؽ ل ما،  البابلية الحذيسة،   ر ان ادلة يمكً ان جعاق َىا  ربات

ذيم ج ثثثجل مثثثذذ الىقمثثثة التثثث  َىثثثا  مثثثً ؤلاؼثثثاسات التثثث  وسدت فثثثي العهثثثذ القثثثار ان 

وان اإلاحثثثزةش  ،وثقثثثذم دلثثثيال علثثثى مسثثثل َثثثزا الحعثثثاون  ،يبثثذ ها اليهثثثود مثثثً بابثثثل وأؼثثثوس 

للعىثات اؼثثعيا ظثيجذ مثثذذ ال ثث ي الثزل يكىثث  اليهثثود لرؼثوسي ن والبثثابلي ن فهثثو 

وةمثثا هويثثد يسبثثد ان  ،اهثث  ةمثثا  فثثذت يفثث ر : ثثذ حلثثظ سب الجىثثود  ثثابال" يقثثول:

ويثثضول عثثً ةثثحفهم  ،ف ثثزول عثث هم ه ثثٍر ،وأدوظثث  علثثى طبلثثي ،أحىثثم أؼثثوس فثثي اسضثث  

 ثثثثذ طسثثثثا بيثثثثل، " ل اؼثثثثعيا عثثثثً بابثثثثل:.وهلمثثثثغ َثثثثزٍ الثثثثشو  العذابيثثثثة فثثثثي  ثثثثو (0)"حمثثثثل

اهحدثثثى هبثثثو. ـثثثاست ثماريلهمثثثا علثثثى الحيواهثثثات وال هثثثابم. محمثثثوالثكم محملثثثة حمثثثال 

ي د اهحىثد. طسثد معثا . لثم ثقثذس أن ثىجثي الحمثل، وهثي هفعثها  ثذ ممثد فث .للمعيث 

.ويثثزةش اؼثثعيا بثثىفغ ألاظثثلوب لىابثثا موطهثثا لليهثثود بثثان الثثشب لثثم يكحثث  (3)"العثث  

 ،بفثثوت التثثرهم ،"الشطثثوا مثثً بابثل مثثً اسك ال لثثذاهي ن العثالم ألاؼثثشاس البثثابلي ن:

  ولثثوا  ثثذ فثثذذ الثثشب عبثثذٍ يعقثثوب. ؼثثيعٍو إلثثى أ  ثث ى ألاسك. ،البثثروا هثثادوا بهثثزا

م فيهثثثثثا. وؼثثثثثج  ،أطثثثثثشذ لهثثثثثم مثثثثثً الصثثثثث ش مثثثثثا  ولثثثثثم يعىؽثثثثثوا فثثثثثي القفثثثثثاس التثثثثث  ظثثثثث َر

.ولعثل احثذ هفثوؿ هثاحوم (4)ففالد اإلاياٍ ال ظالم : ال الشب لرؼثشاس" ،الص ش

يعيثثثذ علثثثى أرَاهىثثثا الكس ثثثر مثثثً الحفثثثوسات حثثثول مو ثثثظ اليهثثثود اإلاعثثثادل للعثثثشا ي ن 

ـثوت  ،ال يضول الافتثراط ،ولىفا ،كلها مالبىة ةزبا ،"ويل إلاذيىة الذما  القذما :

                                                           
 .  32-07: 05اإلالو  الساوي، (1)
 . 05– 04:  14اؼعيا، (0)
 .  0-1: 46اؼعيا، (3)
 .  00-02: 48اؼعيا، (4)
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ثثثثوت س  العثثثثوه،  ،وفشظثثثثان ثثثثث هن ،ومشةبثثثثات ثقفثثثثض ،وليثثثثل ثبثثثث  ،عؽثثثثة البكثثثثشـو

 ،الاهايثثثثثة للجسثثثثثص ،ووفثثثثثش  القحلثثثثثى ،وة ثثثثثر  الجش ثثثثثى ،وبشيثثثثثج الثثثثثشمن ،ولهيثثثثث  العثثثثثيظ

الباةعثثة  ،ـثثاحبة ال ثثحش ،يع ثثرون بجسثث هم مثثً اطثثل صوثثى الضاهيثثة الحعثثىة الجمثثال

ا ،أمما بضهاَا ى فاةؽثظ أريالث  إلث ،أهزا علي  يقول سب الجىودَ ،و بابل ب حَش

 ،واوثثثثثثثثش  عليثثثثثثثث  أوظثثثثثثثثالا واإلامالثثثثثثثث  لضيثثثثثثثث . ،واسل ألامثثثثثثثثم عوسثثثثثثثثث  ،فثثثثثثثثوق وطهثثثثثثثث 

ويقول لشبد هيىوذ مثً  ،وي ون كل مً يشا   هشب مى  ،وأطعل  عبر  ،وأَيى 

 . (1)…"يشزى لها 

ان َىثثا  أدلثثة ثوساثيثثة ألثثشذ يمكثثً إدساطهثثا مثثً اطثثل الحثثذليل علثثى دوس  

 العهثذ القثذيموعلثى حثذ مثضاعم  ،ف ثوسػ بعثذ دلولث  بابثل بابثل، احثحاللاليهود في 

 ـثثثثش  بثثثثان الثثثث  اليهثثثثود َثثثثو الثثثثزل ظثثثثاعذٍ مثثثثً اطثثثثل العثثثثيىش  علثثثثى ممالثثثث  ألاسك:

ان الثثثشب الثثث  العثثثثما   ثثثذ أعىثثثثاوي طميثثثع ممالثثثث   :"َكثثثزا  ثثثال كثثثثوسػ ملثثث  فثثثثاسط

 فثثي أوسؼثثليم التثث  فثثي  هثثورا" ،ألاسك
ة
ثثاوي ان ابدثث  لثث  بيحثثا ثثو أـو كثثزا لثثم يكثثً (0)َو .َو

"َكثثزا  اليهثثود إال ان يقابلثث  اعتثرا  خلثثش مثثً  بثل اليهثثود: أمثام اعتثثرا  كثثوسػ بالث 

وأحقثثثثثا  ، دوط أمامثثثثث  أممثثثثثا ،الثثثثثزل أمعثثثثثكد بيميىثثثثث  : ثثثثثال الثثثثثشب إلاعثثثثثيح  كثثثثثوسػ

 ،والهمثثثاب أمهثثثذ ،أهثثثا أظثثث ر  ثثثذام  وألابثثثواب ال جغلثثثج، ، فثثثحن اإلافثثثشاع ن ،ملثثثو 

 ،وأعىيثثثث  رلثثثثابش الظلمثثثثة ومغثثثثاليج الحذيثثثثذ ا فثثثثظ، ،اةعثثثثش مفثثثثشاعي الىحثثثثاط

.وان (3)ل ي جعش  إوي أها الشب الزل يثذعو  باظثم  الث  إظثشابيل" ،ص ات ابئوةىو 

َزا الىق وحذٍ يمكً ان يكؽظ لىثا مثا فعلث  اليهثود فثي بابثل فهثو يقثول اهث  يمهثذ 

ولعل َثزا مثا حثذذ فثي بابثل عىثذما مهثذ اليهثود  ويكعش مفاسعع ألابواب، ،الهماب

ن الجماعثثة اليهوديثثة فثثي بابثثل كثثاهوا ويثثزةش ألاظثثحار ثثثويى   ا للفثثشط بثثذلول اإلاذيىثثة.

حلفثثثثا  وبيعيثثثث ن للفثثثثشط رلثثثث  بثثثثأن َثثثثؤال  اليهثثثثود اإلاىفيثثثث ن لثثثثم يعثثثثامحوا البثثثثابلي ن 

م عثً بالدَثم، وبهثزا كاهثد  ومثً رثم كثاهوا أ ليثة محليثة محبثة للفثشط،  اهم اطلَو

ة الووىيثثثة مثثثً العثثث ان لهثثثم  يمثثثة باليعثثثبة للفثثثشط فثثثي بابثثثل حيثثثص لثثثم ثكثثثً الغالبيثثث

، و ذ ظمن كوسػ  ل عذد مً َؤال  اليهود الشا ب ن فثي العثود  إلثى ثحقبل الفشط

                                                           
 .7-1: 3هاحوم (1)
 .  0: 1؛عضسا 03: 36ألباس ألايام الساوي (0)
 .  3-45:1اؼعيا  (3)
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.بيىمثا يىفثي ألاظثحار  ىيمثة ان (1)وان يعيذوا بىا  الهي ثل ،فلعى ن ان يفعلوا رل 

"ان  ظثثثب  عىثثثظ كثثثوسػ علثثثى اليهثثثود َثثثو هخيجثثثة معثثثاعذث  فثثثي فثثثحن بابثثثل إر يقثثثول:

ان كثثوسػ اظهثثش مسثثل  والظثثيما ،ويشثثثاب فثثي صثثحتها ،َثثزٍ آلاسا  ثححثثاض إلثثى ثمحثثيق

ال بثثل طامثثل طميثثع ألا ثثوام الثثزيً عىثثظ علثثيهم  َثثزٍ اإلاثثشو   لجميثثع ؼثثعوب بابثثل،

،گ.ويبثثثذو ان ألاظثثثحار (0)" محتثثثى إاهثثثم دعثثثٍو أبثثثاَ
ة
 مؽثثثابها

ة
فهثثثو  شؼثثثمان  ثثثذ ثبدثثثى سأيثثثا

 كثثوسػ بأهثث  مثثً اإلالثثو  القالبثثل اةخعثثبوا أرىثثا  حيثثاتهم ظثثمع
ة
 ،هبيلثثة ةيقثثول واـثثفا

 و ابذ ،فهو سبيغ عظيم
ة
 طيذا
ة
  ،ا

ة
ال يفكش في القثو  مثع ألا ثاليم اإلافحوحثة  ،وعىوفا

وثمكثثثثثً مثثثثثً إهقثثثثثار ألامثثثثثم مثثثثثً  اعتثثثثثر  بثثثثثذياهات الثثثثثذول ات حلفثثثثثة، را وثثثثثابع مىفثثثثثشد،

 لهثثثثثثثثثثا الحشيثثثثثثثثثثة،
ة
عثثثثثثثثثثين عثثثثثثثثثثماٍ الفثثثثثثثثثثشط " ألاب "وعثثثثثثثثثثذٍ اليهثثثثثثثثثثود اإلاف العبوديثثثثثثثثثثة ماهحثثثثثثثثثثا

لثثثثة ثسبثثثثد ان فهىثثثثا  أد ،.إال ان َثثثثزٍ آلاسا  ليعثثثثد هثثثثي الحقيقثثثثة الحاسيبيثثثثة(3)اإلاىقثثثثز

م مثثثثثً ؼثثثثعوب ألا ثثثثاليم اتححلثثثثثة،  كثثثثوسػ كثثثثان  ثثثثذ م ثثثثثز اليهثثثثود باإلاعاملثثثثة دون   ثثثثَر

إر وعثثثش  مثثً ثضايثثثذ ثثثثأر ر اليهثثود فثثثي الثثثباله  وظثثل  َثثثزا العثثلو  اإلالثثثو  مثثثً بعثثذٍ،

 للملث  اسثحؽؽثحا ألاول  وإدلالهم في ؤلاداس ، ،ألالميد 
ة
،ةمثا (4)فىحميا كان ظا يا

 مً ا
ة
وكان داهيال احذ وصسا   ظح ر اليهودية ةما وعش ،ان احؽويشػ كان متزوطا

ان جعاون اليهود فيما بعذ مع  مب ز في اححالل مفش يثشيي اإلاعثألة فثي و ،(5)داسيوط

،وان ذث ي (6)كون اليهود لعبثوا هفثغ الثذوس فثي بابثل  بثل أعثوام مثً احثحالل مفثش

م إلاعبذَم في مفش عام ) دوسَم  ق.م( يذل على 412اإلافشي ن على اليهود وثذم َر

 عثثً رلثث  فقثثذ عمثثل اليهثثود بؽثثتى الوظثثابل مثثً (7)الفاعثثل فثثي احثثحالل مفثثش
ة
،فمثثال

                                                           
 .188،ؿ1ثويى  ،ثاسيخ البؽشية،ض (1)
ثثثثثثثثثة اإلاؽثثثثثثثثثحاق فثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثاسيخ  هثثثثثثثثثود العشاق،)بغذاد:مىبعثثثثثثثثثة الفثثثثثثثثثشات يوظثثثثثثثثثظ سصق هللا (0)   ىيمة،هَض

 .  60(،ؿ1904،
3) Ghirshman,Iran,p.133. 

 .11: 1هحميا، (4)
 .0:  6داهيال، (5)
)القاَش : اإلاذيشيثثثثثثثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثثثثثثثة لؽثثثثثثثثثثثثثثثؤون اإلاىثثثثثثثثثثثثثثثابع ،الؽثثثثثثثثثثثثثثثشق الادوثثثثثثثثثثثثثثثى القثثثثثثثثثثثثثثثذيمـالي،عبثثثثثثثثثثثثثثثذ  (6)

 .084،ؿ1ض(،1967الام رية،
 .951ؿ(،1966)القاَش ،بال.مي،،ش ال الذ مفصايذ،عبذ الحميذ  (7)
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 فثثثثثي ممثثثثثاعفة ألاظثثثثثعاس اطثثثثثل إلثثثثثعا  بابثثثثثل،
ة
 ةب ثثثثثرا
ة
وسفثثثثثع وعثثثثثبة  ،إر كثثثثثان لهثثثثثم دوسا

ظثثثثثثو  الولثثثثثع الا حفثثثثثادل حتثثثثثى أـثثثثثبن اليهثثثثثثود  معثثثثثحغل نالفوابثثثثثذ علثثثثثى القثثثثثشوك 

  بأهث  ظثيحقج َذفث  ان كثوسػ أدس  ويبثذو،(1)%(122يقشلون بفابذ  ثفل إلثى )

وةهىتها لذ وقثوط ؤلالث   ،في اححالل بابل إرا ما اظحغل اليهود اإلاوطوديً في بابل

 .(0)ظ ن الت  ادللها اإلال  هابوهابيذ

 

 الدعاًت الضياصيت :-

لم يكً أمام كوسػ بعذ ان ثمكً مً محالفثة اليهثود إال ان يبثذأ  عثذاد 

 ان يمهثثذ رلثث   بابثل، ولكثثً كثان عليثث   بثثل ان الحثثحاللالعثذ  
ة
يحعثم ألامثثش ععثكشيا

  بحشب دعابية واظعة لذ اإلال  البابلي.

 ،ق.م( ممهذ  ل وسػ فال  ي الؽثع   539كاهد ألاولال  بيل عام )

و يابثثثثثثث  عثثثثثثثثً  ،والكهىثثثثثثثوت لثثثثثثثذ هابوهابيثثثثثثثذ هخيجثثثثثثثة الحغ ثثثثثثثرات الذيييثثثثثثثة التثثثثثثث  هفثثثثثثثزَا

،ممثا (3)أؼثذٍالعاـمة الزل ظاَم في جعىيل الاححفاالت الذيييثة اإلاهمثة كثان علثى 

 عثثثثثثً التثثثثثثردل الكب ثثثثثثر فثثثثثثي الولثثثثثثع 
ة
صاد مثثثثثثً الفجثثثثثثو  التثثثثثث  بيىثثثثثث  وبثثثثثث ن الكهىثثثثثثة ، فمثثثثثثال

إر ان بثثثثثثشوص  ثثثثثثو  الذولثثثثثة الفاسظثثثثثثية حثثثثثثشم بابثثثثثل مثثثثثثً مثثثثثثواسد وثجثثثثثثاسات  ،الا حفثثثثثادل

وان دلثثول أظثثيا الفثثغشذ ثحثثد ظثثلىة كثثوسػ   ىثثع الحجاسيثثة  ،اإلاىىقثثة الؽثثش ية

ل ىح  في ثميج ال ىاق على بابل إال ولهزا لم يكً أمام كوسػ إثماما  ،الؽمالية

ثوظع الفجو  ب ن اإلال  والقوذ العالىة علي  عً وشيج ؼً حشب دعابيثة أدذ 

  فيها اليهود دوسا واجحا.

 ،وجعقيثذ وقثوط ألاسبثاب ،اتهم كوسػ اإلال  هابوهابيذ بالكفش وال ث افة

هيئثثثة بثثثل وبفعثثثاد الثثثزوق حتثثثى الحيثثثاس ثمسثثثال معبثثثودٍ الثثثزل بثثثذا وطهثثث  فيثثث   ابمثثثا ة

وجعىيثثثثثثل وثثثثثثشق الحجثثثثثثاس   ،ٍ واتهمثثثثثث  بأهثثثثثث  جعثثثثثثب  فثثثثثثي  حثثثثثثل هثثثثثثبال ،القمثثثثثثش فثثثثثثي اتحثثثثثثاق

                                                           
ثثثثالة والحأر ر،بحثثثثص لثثثثمً ةحثثثثاب: العثثثثشاق فثثثثي  (1) عثثثثامش ظثثثثليمان،الىظم اإلااليثثثثة والا حفادية:ألـا

الة والحأر ر،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،  .396،ؿ1(،ض 1988موة  الحماس  ألـا
 .62سؼيذ،العياظة والذيً،ؿ (0)

3
) Olmstead, History Of Persian Empire,p.38. 
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.ويثثثثذعى (1)حتثثثثى  مثثثث  عليثثثث  كثثثثل ألاسبثثثثاب والىثثثثاط ،إلاؽثثثثشوعاث  الحوظثثثثعية الفاؼثثثثلة

.وان ؤلالثثثثثثث  (0)"ؤلالثثثثثثث  مثثثثثثثشدو  عا ثثثثثثث  هابوهابيثثثثثثثذ  هثثثثثثث  ال يبثثثثثثثا  آلالهثثثثثثثة" كثثثثثثثوسػ ان:

الحشب الذعابية هجذٍ بعذ  .وهفع  كوسػ بعذ َزٍ(3)مشدو  و ظ لذ هابوهابيذ

واوعثثثثم  ،:" العثثثيذ الثثثثزل أعثثثاد بقذسثثثثث  اإلاثثثوجى إلثثثثى الحيثثثا يفثثثظ هفعثثثث  دلولثثث  بابثثثثل

.ويقفذ باإلاوجى َىا البابلي ن الثزيً للفثهم مثً حكثم (4)عليهم بالعىاية والحماية"

هابوهابيثثثثثذ حيثثثثثص كثثثثثاهوا لاللثثثثث  مثثثثثوجى. ةمثثثثثا ان ثحشكثثثثثات كثثثثثوسػ الععثثثثثكشية أعىثثثثثد 

إر ان ثفثثشف  ثجثثاٍ ةشوظثثوط الثثزل أحعثثً  ،ان بابثثلاهىباعثثات طذيثثذ  لثثذذ ظثث 

ألثثفد إليثث  ـثثفة  ،وظثثلوة  اثجثثاٍ ح ثثام أظثثيا الفثثغشذ ؤلا شيثثج ،واحترمثث  ،إليثث 

،إر ان ظياظثثثثة كثثثثوسػ كاهثثثثد ثقثثثثوم علثثثثى لىثثثث  ود (5)والخعثثثثامن الثثثثذيد  ،الاعحثثثثذال

وكثثثثان  ،وإسعثثثثابهم مثثثثً اطثثثثل فثثثثشك واعحثثثث  علثثثثيهم ،ولثثثثيغ ثبثثثثويفهم ،سعايثثثثاٍ الجثثثثذد

 ،ٍ بشحمثةةما كان يعامل أظثشا ،س هفع  بمظهش اتحشس لحل  البلذانيحلو ل  إظها

كثثزا اةخعثث  ؼثثهش  عشيمثثة فثثي  ،ويحتثثرم بثثل يشثثجع العبثثادات والحقاليثثذ اتحليثثة َو

م بأهثث   طميثثع أهحثثا  الؽثثشق ألادوثثى .ووطثثذ َىثثا  هفثثش مثثً أَثثل بابثثل ممثثً كثثان يحثثَو

لعث  اليهثود فثي و .(6)لً يبعش ظوذ القليل بححول  إلى احذ سعايثا َثزا اإلالث  الىيث 

وهابيذ بأه  مل  بابل هابوا بىا  على الذعايات الفاسظية إر وعح ،َزا اتجال دوسَم

ثثوس ملثث  بابثثل فثثي –ؼثثاس–،وان  فثثة أـثثابع اليثثذ التثث  ؼثثاَذَا بيثثل(7)اتجىثثون  اـو

وان مثثثا  ،،هثثي واحثثذ  مثثً ظلعثثلة الثثذعايات التثث  ؼثث ها اليهثثود دالثثل بابثثل(8)الحثثوسا 

                                                           
 . 561،ؿ1،ضالؽشق الادوى القذيمـالي، (1)
طثثثثثثثثثثثوسض بوييثثثثثثثثثثث  ،اإلاعثثثثثثثثثثثؤولية الجضابيثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي آلاداب ألاؼثثثثثثثثثثثوسية والبابليثثثثثثثثثثثة ،ثشطمثثثثثثثثثثثة : ظثثثثثثثثثثثليم  (0)

 .  111(،ؿ1981الفويق،)بغذاد:ؼشةة اإلاىابع الىمورطية،
3) Dougerty,Nabonidus and Belshazzar,p.175f;Dougherty,The Sea land ,p.50.   

بعثثثذ اإلاثثثوت فثثثي حمثثثاس  وادل الشافذيً،)بغثثثذاد:داس الؽثثثؤون السقافيثثثة  هابثثثل حىون،عقابثثثذ مثثثا (4)

 .  131(،،ؿ1986العامة،
 .  182ظاةض،عظمة بابل،ؿ (5)
 .  517–516،ؿالعشاق القذيمسو، (6)
 .199،ؿالذولة البابلية الحذيسة  ضالة، (7)
عىثثثثذما كثثثثان بليؽفثثثثش  اس ثثثثا فثثثثي  ثثثثثزةش الشوايثثثثة الحواسثيثثثثة ان أـثثثثابع يثثثثذ إوعثثثثان ظهثثثثشت فجثثثثأ  (8)

 .5: 5وةحبد على حابي اإلال .اهظش داهيال، ،مجوه 
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وأاهثثثاٍ َثثثو محاولثثثة لبثثثص  ،أل بيلؽفثثثش ،  ثثثذ أح ثثث ى مل وثثثث  الثثث  داهيثثثال بثثثان هللا

بيلؽفش َثو طثض  مثً  دوس اليهثود  ٍوان ثأويل إلاا ؼاَذ ،سو  اليأط دالل اإلاذيىة

.وان جعب ثر (1)وأعىيد إلاثادل وفثاسط" ،"فشط  عمد مملكح  في الذعاية ل وسػ:

حاولثة الحوسا  عً حالة بيلؽفش الىفعية عىذما ؼاَذ أـابع اليثذ لثذليل علثى م

وأفضعحثثثثثث   ،حييئثثثثثثز جغ ثثثثثثرت َيئثثثثثثة اإلالثثثثثث " د صعضعثثثثثثة الولثثثثثثع الثثثثثثذاللي فثثثثثثي بابثثثثثثل:اليهثثثثثثو 

.حتثثى وان كثثان مثثا رةثثٍش العهثثذ (0)واـثثىكد سةبحثثاٍ" ،واهحلثثد لثثشص حقويثث  ،أف ثثاٍس

وةزل  ثأويالت داهيال َو مثً و ثج  القذيم حول ما أـاب اإلال  البابلي مً فضل،

دليال على محثاوالت اليهثود لبثص سو   ن رل  يمكً ان يقذمئف ليال ةحب  الحوسا ،

فلثثو ظثثلمىا طثثذال بثثان كثثل َثثزٍ  التراخثثي والؽثث  فثثي  ثثذسات البثثابلي ن علثثى الفثثمود.

  ثثثثر ان اليهثثثثود البثثثثذ وان كثثثثاهوا يبسثثثثون  ،الحثثثثأويالت لثثثثم يكثثثثً لهثثثثا هفثثثثي  مثثثثً الصثثثثحة

وإاهثم   ثر  ،دعايات مؽابهة لها ب ن الع ان ل ي يحمكىوا مً صعضعثة السقثة بقثوتهم

وان رلثثثث  ال يمكثثثثً ان يثثثثحم بمعثثثثضل عثثثثً معشفثثثثة  ،علثثثثى ـثثثثذ العثثثثذو اإلاشثقثثثث   ثثثثادسيً

بثثثل العكثثثغ كثثثان رلثثث  طثثثض  مثثثً لىثثثة معثثثبقة ثثثثم بهثثثا إرثثثاس  الؽثثث  وعثثثذم  ،كثثثوسػ

 السقة ثمهيذا لححقيج الاهحفاس. 

 

 الخحرك الاخميني وصلوط بابل: -

 .اصخعدا اث نابونائيد العضكريت: 1

وةثثثزل   ،لتزايثثثذ ال ىثثثش الفاسسثثث   بابثثثل هخيجثثثةكثثثان هابوهابيثثثذ  ثثثذ عثثثاد إلثثثى 

بعب  ان العلىة اإلاشةضية الكب ر  في عهذ هبولزهفش ألزت ثححىم بؽ ل ةب ر 

ثثثوس -ؼثثثاس-ثحثثثد حكثثثم بيثثثل ثثثو فثثثي بابثثثل بثثثذ  يعثثثذ العثثثذ  مثثثً اطثثثل الحفثثثذل (3)اـو ،َو

  ثثر إهىثثا ال همحلثث  الكس ثثر مثثً اإلاعلومثثات عثثً إطثثشا ات هابوهابيثثذ  لل ىثثش الفاسسثث  ،

 ،فثثي ثوحيثثذ القبابثثل آلاساميثثة والعشبيثثة مثثا بثث ن حثثشان وثيمثثا  الععثثكشية التثث  ثشةثثضت

وان محاولح  َزٍ كان ظيكح  لها الىجا  لوال اإلاعاسلة الت  أعل ها الكهىة هخيجثة 

 تحاولة هابوهابيذ ثفميل ظ ن على ؤلال  مشدو  ةما سأيىا . 

                                                           
 .  07: 5داهيال، (1)
 .  6: 5داهيال، (0)

3) Olmstead, History Of Persian Empire,p.45.   
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حثثثاول هابوهابيثثثذ بوظثثثابل عثثثذ  اثبثثثار إطثثثشا ات ةفيلثثثة مثثثً ؼثثثااها الثثثذفال  

 إر لثثثثثم ثكثثثثثً ثحشكثثثثثات كثثثثثوسػ الالميدثثثثث  لافيثثثثثة عثثثثثً أهظثثثثثاس هابوهابيثثثثثذ، لثثثثثبالد،عثثثثثً ا

فمثثا ان  ،فوريقثة ألالبثثاس ثؤةثثذ ان هابوهابيثثذ كثثان يعثثش  الكس ثثر عثثً ثحشكثثات كثثوسػ

ثثثثلد ألبثثثثاس ظثثثثقوه ميثثثثذيا بيثثثثذ كثثثثوسػ عثثثثام  ،حتثثثثى هجثثثثذٍ يححعثثثث  (1)ق.م 552ـو

 .(0)  كوسػإر يزةش ان ؤلاله ن مشدو  وظ ن البراٍ في الحلم عً مجي ،لل ىش

ان اإلالثثثثث  البثثثثثابلي كثثثثثان علثثثثثى حلثثثثثثظ مثثثثثع كثثثثثوسػ ةمثثثثثا وعثثثثثش  لثثثثثذ اإلالثثثثثث  كثثثثث

بيثثثثثذ اهثثثثث  ثثثثثثش  حليفثثثثث  العثثثثثابج وكثثثثثون مثثثثثع مفثثثثثش وإظثثثثثباسوة حلثثثثثظ ممثثثثثاد  اإلايثثثثثذل،

 ،إرن ما َو الزل دفع اإلال  البابلي إلى ذح  ثأييذٍ ل وسػ؟ (3)ل وسػ

بقيثثثثثثاد  طيؽثثثثثث  بامحثثثثثثذاد   ثثثثثثام كثثثثثثوسػ أرىثثثثثثا  حملحثثثثثث  علثثثثثثى مملكثثثثثثة ليثثثثثثذيا،

وبعثثذ ان عبثثر اهثثش  شيثثج اتحثثارل لعلعثثلة طبثثال وثثوسوط لثثالل ظثثهل الجضيثثش ،الى

 ثثام بثثاححالل ةيلكيثثة التثث  كاهثثد  وصحثثظ  شبثثا بىشيثثج حثثشان، ،دطلثثة طىثثوب هيىثثوذ 

ممثثثا دفثثثثع  ،ثابعثثثة و حثثثزا  لبابثثثل كاظثثثشا بثثثزل  ورثثثثاق الحلثثثظ اإلاعقثثثود مثثثع هابوهابيثثثذ

 ن حلفا هثثثثثثثثثثثثثا البثثثثثثثثثثثثثابلي ن إلثثثثثثثثثثثثثى الاهحيثثثثثثثثثثثثثاص إلثثثثثثثثثثثثثى طاهثثثثثثثثثثثثث  مملكثثثثثثثثثثثثثة ليثثثثثثثثثثثثثذيا مثثثثثثثثثثثثثع اإلافثثثثثثثثثثثثثشي

 الاظثثثثتراثيجيةةمثثثثا ان كثثثثوسػ أرىثثثثا  ثحشةثثثث   ثثثثذ ظثثثثيىش علثثثثى اإلاذيىثثثثة ،(4)الحقليثثثثذيً

 .(5)حشان

فقثثثثثام أرىثثثثثا  الهجثثثثثوم  حثثثثثاول هابوهابيثثثثثذ ان يعىثثثثثي لححشكاثثثثثث  وابعثثثثثا ديييثثثثثا،

وال  ،ثماريثثل أعظثثم آلالهثثة  ذظثثثية ،الفاسسثث   بجمثثع كثثل ثماريثثل آلالهثثة فثثي عاـثثمح 

ً وطهثثة الىظثثش الذيييثثة ان آلالهثثة لثثم جعثثاعذ ،وان مثث(6)سيثث  اهثث  أرثثاس ذثث ي الكهىثثة

 .(1)ولم يعذ أمٍش مىاعا هابوهابيذ  اها  ذ  جشت اإلال  اإلاذوغ 

                                                           
1) Oppenheim,Text from the Accession year of Nabonidus,p.305. 

:يوظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثظ ح  ،)بغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذاد:داس الشؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيذ ماس شيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد سوثً،علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوم البابلي ن،ثشطمة (0)

 .  59(،ؿ1982لليؽش،
3) Olmstead, History Of Persian Empire,p.45. 

 . 515،ؿالعشاق القذيمسو، (4)
5) Ghirshman,Iran,p.130. 
6) Olmstead, History Of Persian Empire,P.49.  
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 ،جؽثث ر ةحابثثات هابوهابيثثذ إلثثى اهثث  أعثثاد جعم ثثر العثثوس الثثذاللي إلاذيىثثة بابثثل

،ولكثثثً ال وعثثثش  ان كثثثان هابوهابيثثثذ  ثثثذ (0)وسبمثثثا  ثثثذ عمثثثش العثثثوس بأةملثثث  أو معظمثثث 

وهقثثثشأ فثثثثي إحثثثذذ الىفثثثثوؿ ان  س مثثثع ا تثثثثراب ال ىثثثش الفاسسثثثث  .باؼثثثش بحعم ثثثر العثثثثو 

" لقثثذ أودل اإلاععثثكش البىثث   الحاميثثات البابليثثة كاهثثد مىخؽثثش  فثثي كافثثة أهحثثا  الثثبالد:

.ويححثذذ َ ثرودوت عثً (3)ولع الفشق في كل م ان مً البالد ثحثد إمشثث " ألاةبر،

ثثو الاظثثم  وبي الثثزل گثث–دالد الا شيقثثيأعمثثال ثحفثثيىات  امثثد اإلالكثثة هيحثثوةشعغ َو

يثثزةش إاهثثا أم ليبييحوط)هابوهابيثثذ(،وسبما كاهثثد َثثزٍ ألالبثثاس التثث  وعثث ها َ ثثرودوت 

فهثثثثثو يقثثثثثول ان َثثثثثزٍ اإلالكثثثثثة  ،لىيحثثثثثوةشعغ هثثثثثي ـثثثثثذذ ألاعمثثثثثال هابوهابيثثثثثذ الذفاعيثثثثثة

فثأول عمثل  امثد بث  َثو إاهثا  ،إمبراووسثيهثابزلد طهثودا ةب ثر  لحعضيثض الثذفال عثً 

 ان كان ال هش يجشل بؽ ل معثحقيم هحثو بابثل، أمشت بححويل مجشذ الفشات فبعذ

فئاها بواظىة الحفش الت  أطشتها أـثبن ال هثش محعشطثا بحيثص يثشذ رثالذ مثشات أمثام 

ةثثثثزل  أ امثثثثد َثثثثزٍ اإلالكثثثثة  ،(Ardericaوالتثثثث  ثثثثثذعى) ،إحثثثثذذ القثثثثشذ فثثثثي بثثثثالد أؼثثثثوس 

ةمثثا إاهثثا  ،ظثثذا علثثى امحثثذاد كثثل طاهثث  مثثً طواهثث  ال هثثش فثثي  ايثثة العثثعة والامحثثذاد

ووثول محيىهثا  ،فشت بح ر   ثشب بابثل عىثذ مجثشذ ال هثش بلغثد ظثعتها حثذا ةب ثراح

و س م مبالغ في  ةس را،،(4)فشلوهت 402 اظحبذمد التراب اإلاعثحبشض مثً حفثش و  َو

ويزةش َ رودوت إاها بعثذ ان أهجثضت رلث   ،البح ر  وبيد ب  ظذا على مجشذ ال هش

وهخيجثة لثثزل   ثذا ال هثثش  طلبثد هيحثوةشعغ الوجثثاس  وسـثفد بهثثا أوثشا  الحثثوك.

وأـثثثبن طشيثثثان ال هثثثش بىثثثي  وبثثثزل  اصثثثي ال هثثثش دابشيثثثا  محعشطثثثا وثثثثم حفثثثش البح ثثثر ،

وبحيثص يغثثذو مثثً المثثشوسل فثثي اهايثثة الشحلثة الا تثثراب مثثً البح ثثر  والقيثثام وبثثذوس  

                                                                                                                         

ثثثان عبثثثذ طثثوسض كوهحيىثثثو، الحيثثثا  اليوميثثثة فثثثي بثثثالد بابثثثل وأؼثثثوس، ثشطمثثثة ظثثثليم وثثث  الح كشيتثثث  وبَش

الفكش العياسثثث   فثثثثي العثثثثشاق ؛الىعثثثثان،04(،ؿ1979 الحكشيت ،)بغثثثذاد: داس الحشيثثثثة للىباعثثثة،

 . 393،ؿالقذيم
1) Olmstead, History Of Persian Empire,p.38. 

 .  196،ؿالذولة البابلية الحذيسة ضالة، (0)
3) Oppenheim ,Nabonidus and the Clergy,p.313. 

( اهظش:فثثواد 914،844وبثثزل  يعثاول محثثيي البح ثثر  ) 17،021(:يعثثاول Furlongالفشلثوهت) (4)

 .  0(،ؿ 1960جغ في العشاق،)بغذاد:مىبعة الحكمة،و طميل، َ رود
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وكان َذ  هيحوةشعغ حع  ادعا ات َ رودوت َو  ىع كل اثفال  ،وويلة فيها

.ولكثً ال وعثش  (1)يثذيً الثزل سبمثا  فثذ بهثم َىثا الفثشطمححمل ب ن البابلي ن واإلاي

ثثثثل َثثثثزٍ ؤلاهجثثثثاصات يمكثثثثً ان هيعثثثث ها إلثثثثى هابوهابيثثثثذ  ،مثثثثذذ مفثثثثذا ية َ ثثثثرودوت َو

 م ثزةش لىا ؼيئا عً َزٍ ألاعمال.،  ر ان اإلافادس اإلاعماسية ل

 

 بابل:  احخاللو .الخحرك الاخميني 2

حتثثثثثى  بثثثثثل  ،شالفاسسثثثثث   علثثثثثى العثثثثثشاق فثثثثثي و ثثثثثد مبكثثثثث بثثثثثذأت بثثثثثوادس ال ىثثثثثش 

ق.م بعبثثثثوس اهثثثثش دطلثثثثة مثثثثً الجهثثثثة  547إر  ثثثثام كثثثثوسػ عثثثثام  ظثثثثقوه دولثثثثة ليثثثثذيا ،

يزةش ألاظحار َذي  ان كوسػ  حل حثاةم اإلاذيىثة اتحلثي و  ،الجىوبية إلاذيىة اسبيل

.  ر (0)على ألااهاس العليا لذطلةوبزل  فشك ظيىشث   ،اإلاىف  مً  بل هابوهابيذ

"اظحذعى  :الحاظع العامإر ثزةش أحذاذ  فتراك،الا  ان وريقة ألالباس ال ثؤيذ رل 

،وال ثثثثزةش (3)وعبثثر اهثثش دطلثثة أظثثفل مذيىثثة اسبثثيال" ،كثثوسػ فثثي ؼثثهش هيعثثان طيؽثث 

سبمثثثا كثثثثان ثحثثثثش  الجثثثيؾ الفاسسثثثث   هحثثثثو  الوريقثثثة ءثثثث    عثثثثً مقحثثثل الحثثثثاةم اتحلثثثثي.

وإهمثا كاهثد هقىثة  ،ولثم ثكثً َذفث  ،اسبيل  ذ ثثم عىثذ هقىثة  ثشب مبمثوس الحاليثة

إلثثثى أظثثثيا الفثثثغشذ.وسبما أيمثثثا كثثثان  هثثثذ  إلثثثى طثثثغ هثثثبن القثثثوات البابليثثثة مثثثشوٍس 

إر  ،وععحقثثثذ ألاظثثثحار ألاحمثثثذ ان سد فعثثثل البثثثابلي ن كثثثان ظثثثشععا ومثثذذ اظثثثحعذاداتها.

ثثثوس –ؼثثثاس –وعثثثش  عثثثً ثجمثثثع للجيثثثوػ البابليثثثة بثثثأمش مثثثً بيثثثل ق. م  547 عثثثاماـو

.إال ان وريقثثة (4) ثثشب مذيىثثة كوساؼثثو ) ثثشب اليوظثثفية( ثحعثثبا مثثً ثىثثوس ألاحثثذاذ

هيعثثان فثثي دوس  5إر هقثثشا ان أم اإلالثث  هابوهابيثثذ  ثثذ ثوفيثثد فثثي  ،ألالبثثاس ال ثؤيثثذ رلثث 

"أ ام ولي العهذ وطيؽ  مىاحة سظمية في الفبا  الباةش  كوساؼو وثقول الوريقة:

                                                           
1) Herodotus, The Histories of Herodotus, Translated Harry Carter (London,1962), 

I: 185. 
 .192،ؿالذولة البابلية الحذيسة ضالة، (0)

3) Oppenheim ,Text from The Accession year of Nabonidus,p.306; Grayson,  

Assyrian and Babylonian Chronicles,p.104. 
 .  79ألاحمذ،الفشال،ؿ (4)
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،وبثزل  ان ثجمثع الجيثوػ البابليثة عىثذ مىىقثة كوساؼثو ليعثد لهثا (1) يام رالرة"

ظثثثثيماهو  01ق.م اهثثثث  فثثثثي  546وهقثثثثشا فثثثثي ألبثثثثاس ظثثثثىة  لميييثثثثة.عال ثثثثة بالححشكثثثثات الا 

(Simanu ان العيالميثثثثثثثث ن كثثثثثثثثاهوا فثثثثثثثثي أةثثثثثثثثذ،)وان حاةمثثثثثثثثا الثثثثثثثثز يحكثثثثثثثثم  ،(،)حضيثثثثثثثثشان

 545،وان وطثثود هقثثق فثثي وريقثثة ألالبثثاس البابليثثة ال اـثثة بأحثثذاذ عثثام (0)الوسكثثا 

فثي ؼثثهش … دطلثة … إر ثثزةش:"  ،ق.م ثجعثل ثحشكثات كثوسػ فثي َثزٍ العثىة  اممثة

.وععحقذ (3)…. "حيص  ام طيؾ بالهجوم … بالد البحش …. الث … خراس عؽحاس الوسكا  

  اد ق.م ان حاةما فاسظيا مً  546ألاظحار ألاحمذ بىا  على ما وسد في ألباس عام 

ثاس حاةمثا فثثي الوسكثا  .فثئرا صثحد َثزٍ الحقيقثة فثثان (4)كثوسػ  ثذ دلثل الثبالد ـو

  ثر إهىثا ال وعثش  معدثى َثزٍ الحقيقثة بالمثبي  أـثبحد فثي ف ثي ةماؼثة.بابل  ثذ 

ولكثثثً ال يمكثثثً لىابوهابيثثثذ ان  ؟فهثثثل ان القابثثثذ ثثثثش  ملكثثث  ولجثثثأ عىثثثذ اإلالثثث  البثثثابلي

ثة  يثاب هابوهابيثذ فثي  ،يعيى  حاةما علثى أيثة مذيىثة أو ان  ثو  فاسظثية اهتهثضت فـش

ان الوسكثا  بقيثد بيثذ .  ثر (5)؟ثيما  فالتر ثد الحثذود لفتثر  مثً الثضمً إلثى الوسكثا 

ق.م  جومثا  ثذ ثثم  545،ويبثذو مثً أحثذاذ عثام (6)هابوهابيذ س م الغثاس  العيالميثة

ويبثثثذو ان كثثثوسػ أرىثثثا  ثحشكاثثثث   ثثثذ ثمكثثثً مثثثً  ،علثثثى بثثثالد بابثثثل ال وعثثثش  ثفاـثثثيل 

الد ويثثثشيي معظثثثم البثثثاحس ن مثثثً ان كثثثوسػ ثوطثثث  إلثثثى بثثث العثثثيىش  علثثثى بثثثالد أؼثثثوس،

ثثثثثو الىشيثثثثثج الحثثثثثاسيخي اإلاثثثثثؤدل إلثثثثثى  ،اسبيثثثثثل-ةشماوؽثثثثثاٍ–انأؼثثثثثوس عثثثثثً وشيثثثثثج َمثثثثثذ َو

ثثثثل اسبيثثثثل واهحثثثثذس بعثثثثذَا إلثثثثى مذيىثثثثة بابثثثثل  حثثثثشان، وا لثثثث  الظثثثثً ان كثثثثوسػ  ثثثثذ ـو

وعبرت طيوؼ  رل  ال هش عىثذ  ،محبعا الىشيج ما ب ن مشثفعات حمشيً واهش دطلة

                                                           
1) Oppenheim , Text from The Accession year of Nabonidus, p.306; Grayson, 

Assyrian and Babylonian Chronicles,p.104. 
2) Ibid ,p.306. 
3) Ibid,p.306. 

 .   79ألاحمذ،الفشال،ؿ (4)
 .  82اإلافذس هفع ،ؿ (5)
 .  182ظاةض،عظمة بابل،ؿ(6)
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.و ثثثذ ثمكثثثً كثثثوسػ فثثثثي َثثثزٍ ألارىثثثا  مثثثً الحفثثثول علثثثى وال  حثثثثاةم (1)مذيىثثثة اوبثثثغ

اإلافثثثثادس  فثثثثيفثثثثي َثثثثزٍ الفتثثثثر  الثثثثزت جعدثثثث  وثثثثثو گان ويبثثثثذو ،.(0)وبثثثثاسو گثثثثثو اإلاثثثثذعو و گ

 .(3)البابلية عيالم

ق.م حيثثثص اـثثثىذم  539َثثاطم كثثثوسػ العثثثشاق معحثثثذيا فثثي جؽثثثشيً ألاول 

وثببرهثثا وريقثثة ألالبثثاس البابليثثة عثثً الثثثىشاب  بثثالجيؾ البثثابلي عىثثذ مذيىثثة اوبثثغ،

"في ؼثهش جؽثشيً ألاول عىثذما َثاطم  اوبغ:ألاولال في بالد بابل أرىا  الهجوم على 

ولكثثً هابوهابيثثثذ  ،رثثاس العثثث ان فثثي أةثثثذ ،كثثوسػ طثثيؾ أةثثثذ فثثي اوبثثثغ علثثى اهثثثش دطلثثة

.ال وعثثش  حقيقثثة َثثزٍ ؤلاؼثثاس  َثثل ان ظثث ان (4)هثثضل ثقحثثيال بالعثث ان ةيفمثثا اثفثثج"

؟ أم ان ل وسػ عمال  دالل بابل على هابوهابيذ معحغل ن  جوم كوسػأةذ راسوا 

زامىثثثثة مثثثثع  جثثثثوم اس السثثثثوس  باثفثثثثاق مثثثثع كثثثثوسػ علثثثثى ان ث ثثثثون رثثثثوستهم متأؼثثثثعلوا هثثثث

.كثثان الجثثيؾ (5)؟   ثثر ان الوريقثثة ثؤةثثذ ان هابوهابيثثذ  مثثع السثثوس ألال ثثر علثثى الثثبالد

ثثوس الثثزل لثثشض إلثثى اوبثثغ–ؼثثاس–البثثابلي يقثثودٍ بيثثل وفثثي معشةثثة بثث ن الىثثشف ن  ،اـو

ب روظثثوط ان الجثثيؾ  ،ويببرهثثا(6)حقثوق كثثوسػ أول اهحفثثاس علثثى القثثوات البابليثثة

                                                           
ثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثي فتثثثثثثثثثر  الاحثثثثثثثثثحالل ألاطى  :الالميدثثثثثثثثث  والعثثثثثثثثثلولي  (1) طثثثثثثثثثابش لليثثثثثثثثثل إبشاَيم،"مىىقثثثثثثثثثة اإلاـو

ثثثثثثثثثثثثثثثل :داس الكحثثثثثثثثثثثثثثث  للىباعثثثثثثثثثثثثثثثة  ثثثثثثثثثثثثثثثل الحماسية،)اإلاـو والفشزي،بحثثثثثثثثثثثثثثثص لثثثثثثثثثثثثثثثمً موظثثثثثثثثثثثثثثثوعة اإلاـو

 .  109،ؿ1(،ض1991واليؽش،
2) Rogers, A History of Babylonia and Assyria,Vol:2,p.378; Olmstead, History Of 

Persian Empire,p.4 ;Sir Percy Sykes, History Of Persia,(New 

York,1958),Vol,1,p.151;  Clemnt Huart, Ancient Persia & Iranian Civilization, 

(London,1972),p.41. 
3) Olmstead, History Of Persian Empire,p.45. 
4) Oppenheim, Text from the Accession year of Nabonidus, p.306. 

يشيي ألاظحار ألاحمذ الشأل الساوي.اهظش:ظامي ظعيذ ألاحمذ،"الححذيات في العفشيً البثابلي  (5)

الحشيثة العثشاق فثي مواطهثة الححذيات،)بغثذاد،داس  :البابلي الحذيص واإلاحألش"،بحص لمً ةحاب

 .90،ؿ1(،ض1988للىباعة،
6) Leonard W. King, A History Of Babylon, (London,1919),p.283. 
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ق.م مثثع الجثثيؾ الالميدثث  عىثثذ مذيىثثة  539البثثابلي  ثثذ ثقابثثل فثثي ؼثثهش أب مثثً عثثام 

وس –ؼاس–و حل لالل اإلاعشةة بيل ،اوبغ الوا عة على اهش دطلة  .(1)اـو

والتثث   وبثثاسو  يثثاد  الجثثيؾ الفاسسثث   اإلاحجثث  إلثثى ظثثيباس،گعهثثذ كثثوسػ إلثثى 

"فثثثثي اليثثثثوم الشابثثثثع عؽثثثثش اححلثثثثد  اس:كثثثثان بهثثثثا هابوهابيثثثثذ ةمثثثثا يحضثثثثي مثثثثً وريقثثثثة ألالبثثثث

كثزا  .(0)وفثش هبوهابيثذ" ،ظيباس مً دون  حثال جؽثشيً ألاول 14ظثقىد ظثيباس فثي َو

وسبما كان هابوهابيذ  ذ فكثش باالو ثحاب والححفثً فثي بابثل عىثذما سأذ  ،ق.م 539

ظثيباس كثان مهمثا إلاثا لهثا مثً  احثحاللوان  ،عذم  ذسثث  علثى مقاومثة العثذو فثي ظثيباس

 .(3) ر  ل واها لي الذفال عً بابلأَمية ةب

 وثزةش وريقة ألالبثاس البابليثة اهث : ،ثقذمد الجيوػ الفاسظية هحو بابل

وطثثيؾ كثثوسػ  ،(Gutiumوثيثثوم) گوبثثاسو حثثاةم گ"فثثي اليثثوم العثثادط عؽثثش دلثثل 

.وبثثأل حثثال ظثثقىد بابثثل بعثثذ يثثوم ن مثثً ظثثقوه مذيىثثة (4)إلثثى بابثثل مثثً دون  حثثال"

و ىع َزٍ  ،ةم92عا،الت فاإلاعافة ب ن اإلاذييح ن حواليإال ان رل  يس ر الخ ظيباس

الاحثحالل  اإلاعافة في ثل  العفوس يحىلث  أة ثر مثً يثوم ن فكيثظ ي ثون الفثشق بث ن

؟ فمثثً اإلاعقثثول الافتثثراك بثثان الجثثيؾ اإلاعثثادل اإلاحقثثثذم ظثثيباس وبابثثل يومثثان فقثثي

ـثثش محليثثثة بلي ومثث هم  هثثثود ألاظثثش البثثثا ،البثثذ وان حفثثثل علثثى معوهثثثة ودعثثم مثثثً عىا

 .(5)وليغ مً العهل على أل عذو دلولها ،فمذيىة بابل حفيىة

                                                           
 .  49ؿ(،1982)بغذاد: مىبعة طامعة بغذاد،با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،و   (1)

2) Oppenheim ,Text from the Accession year of Nabonidus, p.306; Grayson , 

Assyrian and Babylonian Chronicles,p.109. 

 اهظش ةزل :

L. Delaport, Mesopotamia, Translated: V. Gordon Childe,(London, 1925 ),p.59; 

Olmstead, History Of Persian Empire,P.50; E. Hareinck, Babylonian under 

Achemenide Rule, In: Mesopotamia and Iran In the Persian period: Conquest and 

Imperialism ,(London ,1997 ),p.26. 
 .82ألاحمذ ،الفشال،ؿ (3)

4) Oppenheim ,Text from the Accession year of Nabonidus,p.306; Grayson 

,Assyrian and Babylonian Chronicles,p.109. 
 .   81ألاحمذ،الفشال،ؿ (5)
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ظثثثثثقىد بابثثثثثل مثثثثثً   ثثثثثر مقاومثثثثثة ثثثثثثزةش باظثثثثثحشىا  ؤلاؼثثثثثاسات التثثثثث  أوسدَثثثثثا 

ثثل  َ ثثرودوت التثث  وعخؽثثظ م هثثا عثثً وطثثود مقاومثثة، فهثثو يثثزةش ان كثثوسػ  ثثذ ـو

()مو عثثثثث    ثثثثثر Matieniإلثثثثثى اهثثثثثش طىثثثثثذيغ )سبمثثثثثا اهثثثثثش ديالى(،الثثثثثزل ييبثثثثثع مثثثثثً طبثثثثثال)

( الثثثثزل يفثثثث  فثثثثي اهثثثثش Dardeansحاليثثثثا( ،ويجثثثثشل عبثثثثر اسك الثثثثذسداهي ن )معثثثثشو  

و عثثم  ،لهثثزا فاهثث  اطثثل  جومثث  علثثى بابثثل و ثثذ ـثثع  علثثى كثثوسػ عبثثوسٍ، دطلثثة،

(  ىثثا  علثثى كثثل طثثاه   اهثثش طىثثذيغ رثثم 182وولثثع عالمثثات لثثث ) ،طيؽثث  إلثثى  عثثم ن

الجاهثث  وألالثثش فثثي  ،أمثثش طىثثودٍ بثثان يقومثثوا بثثالحفش بعثثن مثث هم علثثى َثثزا الجاهثث 

كثثثزا فثثثشق ميثثاٍ ال هثثثش إلثثثى  وظثثثاس إلثثثى  ، ىثثا  بعثثثذَا عبثثثر ال هثثش 362السثثاوي مثثثً ال هثثش َو

و ثثثذ  ،.أمثثثا البثثثابليون فقثثثذ ععثثثكشوا لثثثاسض ألاظثثثواس فثثثي اهحظثثثاس  ثثثذوم كثثثوسػ(1)بابثثثل

فاسثثثثذوا إلثثثى مثثثا  ،طثثثشت معشةثثثة علثثثى معثثثافة  شيبثثثة مثثثً اإلاذيىثثثة دحثثثش فيهثثثا  البثثثابليون 

 . (0)وسا  لىووهم الذفاعية

لضهثثثثوا اإلاثثثثواد الغزابيثثثثة التثثثث  و  ،البثثثثابليون  ثثثثذ أ لقثثثثوا أظثثثثواس اإلاذيىثثثثة كثثثثان

قثثثثثام كثثثثثوسػ بعثثثثثذَا بعثثثثثذ  إطثثثثثشا ات مثثثثثً اطثثثثثل ا ححثثثثثام ف .يهم لعثثثثثى ن عذيثثثثثذ ثكفثثثثث

وولثع  وولع طض  مً  واثث  فثي الىقىثة التث  يثذلل م هثا ال هثش إلثى مذيىثة،، اإلاذيىة

واثث  بثان يعث روا هحثو اـثذس أوامثٍش لقو  الجض  ألالش اإلا ان الزل يبشض مى  ال هثش،

واو ح  َو و عم مً  واث  إلثى اإلا ثان الثزل  ،اإلاذيىة عىذ ما يفبن ال هش جحال

وةثشس مثثا  امثد بث  اإلالكثة مثً عمثل فقثذ حثثول  ،حفثشت فيث  هيحثوةشعغ حثوك ال هثش

وكان الحوك أؼب  ما ي ون باإلاعخىقع ييعاب  ،مجشذ ال هش )الفشات( إلى الحوك

 ،والثثثثزل لثثثثم يحعثثثثذ عمقثثثث  سةبثثثثة سطثثثثل ،مياَثثثث  أالن إليثثثث  مثثثثا  ال هثثثثش الثثثثزل اهبفمثثثثد

أما البابليون فقذ أ لقوا طميع الؽواسل  وبهزٍ الوظيلة اظحىاعوا دلول اإلاذيىة.

م وبزل  ولعوا العذو في مفيذ ،  ،اإلاىلة على ال هش لكً الفشط  واسثقوا أظواَس

ن  ظثثثثث ان وإلاثثثثثا كاهثثثثثد اإلاذيىثثثثثة ةب ثثثثثر  فثثثثثا ،واظثثثثثحولوا علثثثثثى مثثثثثذيىتهم ،بثثثثثا حوا البثثثثثابلي ن

وكثثثثثان العثثثثث ان  ،اإلاذيىثثثثثة فثثثثثي داللهثثثثثا ال يعشفثثثثثون ان ألاطثثثثثضا  ال اسطيثثثثثة  ثثثثثذ ظثثثثثقىد

كثثزا ثثثم اظثثثخيال  الفثثشط بابثثل ،يححفلثثون بئحثثذذ أعيثثثادَم ومثثثع رلثث  فأهىثثثا ال .(3)َو

                                                           
1) Herodotus, The Histories of Herodotus,I:189-190. 
2) Ibid,I:190. 
3) Ibid,I:190-191. 
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يمكً ان هألز ب ل ثفاـيل ما رةٍش  َ رودوت  ه  ال يحىابج مثع اإلاعلومثات التث  

 ثقذمها وريقة ألالباس البابلية. 

او ثثحاب  مثثً ظثثيباس  فبعثثذيكثثً هابوهابيثثذ يعثثش  ان بابثثل  ثثذ ظثثقىد  لثثم

بعثذ الحثشب ثثم  عىذما عاد هابوهابيذ إلثى بابثل،" وثزةش وريقة ألالباس: ،عاد إلى بابل

وبثاسو ةمثا گ.على أل حثال لثم يكثً كثوسػ َثو الثزل دلثل بابثل إهمثا (1)اعحقال  فيها"

.  ثثر ان (0)ذ  ثثذ هفثثي إلثثى ةشمثثانأمثثا هابوهابيثثذ فيثثزةش ب روظثثوط ان هابوهابيثث ،رةشهثثا

ان اإلالثثثث  البثثثثابلي  ثثثثذ الثثثثز أظثثثث را بيثثثثذ ان كثثثثوسػ عاملثثثث  بشحمثثثثة  يفتثثثثركشؼثثثثمان گ

فهثثثثو يثثثثزةش ان بابثثثثل  ،بابثثثثل احثثثثحالل.ويىفثثثثشد داهيثثثثال بمعلومثثثثات ألثثثثشذ عثثثثً (3)ةب ثثثثر 

.وععثثثثثثود داهيثثثثثثال يقثثثثثثول ان (4)عامثثثثثثا( 60ظثثثثثثقىد بيثثثثثثذ داسيثثثثثثوط اإلاثثثثثثادل وكثثثثثثان عمثثثثثثٍش )

شػ مثثثثثثثثثثً وعثثثثثثثثثثل اإلاثثثثثثثثثثادي ن الثثثثثثثثثثزل ملثثثثثثثثثث  مملكثثثثثثثثثثة داسيثثثثثثثثثثوط َثثثثثثثثثثزا َثثثثثثثثثثو ابثثثثثثثثثثً احؽثثثثثثثثثثوي

ويبثثذو ان ألاحثثذاذ  ثثذ  ،.وال وعثثش  مثثً أيثثً اظثثحقى داهيثثال معلوماثثث (5)ال لثثذاهي ن

أما كوسػ فلم يذلل بابل مباؼش  وإهما دللها في يثوم  الحلىد علي  بؽ ل ةب ر.

 . (6)ةما يشد في وريقة ألالباس ق.م، 539جؽشيً الساوي13

 

  ي الرافدًن ارة الاخمينيت في واإلا -

 في ثثاسيخ الؽثشق ألادوثى 539بابل عام  اححالللم يكً 
ة
 اعحياديا

ة
ق.م حذرا

، اححاللهثثاإر ان  القثثذيم،
ة
 ةب ثثرا
ة
 ظياظثثيا

ة
فلثثم ثكثثً بابثثل مسثثل دولثثة ليثثذيا  ولثثذ فشا ثثا

ةثثزل  لثثم ثكثثً مسثثل دولثثة اإلايثثذي ن والفثثشط  اإلاحأ ش ثثة وليثثذ  الظثثشو  العياظثثية،

                                                           
1) Oppenheim ,Text from the Accession year of Nabonidus,p.306. 
2) Huart, Ancient Persia & Iranian Civilization,p.42. 
3) Ghrishman,Iran,p.131-132. 

 .31: 5داهيال، (4)
 .  1: 9داهيال،  (5)

6) Oppenheim ,Text from the Accession year of Nabonidus,p.306. 

 اهظش ةزل :

Olmstead, History Of Persian Empire,P.50; Hareinck, Babylonian under 

Achemenide Rule,P.26; 



051 
 

وإهمثثثثا  حالت القبليثثثثة للقبابثثثثل اإلايذيثثثثة أو الفاسظثثثثية،للحكثثثثالتثثثث  كاهثثثثد وليثثثثذ  أهفعثثثثهم 

كاهثثد دولثثة بابثثل ألال ثثر  هثثي هحثثاض اإلاثثوسوذ الحمثثاسل الىويثثل عبثثر رالرثثة خال  ظثثىة 

وأن احثثحالل  .والقثثيم الحمثثاسية ،ث املثثد فيهثثا الحجثثاسب مثثً ثثثاسيخ وادل الشافثثذيً،

شس م( عىثثثذما ثحثثث637-ق.م.539بابثثثل كثثثان بذايثثثة لعفثثثش مظلثثثم وويثثثل أظثثثحمش مثثثً )

و ثثثذ ظلثثثد رةثثثشذ احثثثحالل بابثثثل مارلثثثة  .العثثثشاق مثثثً العثثثيىش  الفاسظثثثية العاظثثثاهية

 بقولثثثث يعبثثثثر عثثثثً ظثثثثقوه سومثثثثا  القثثثثذيغ أو عثثثثى نفن وكثثثثاحتثثثثى عفثثثثوس محثثثثألش ، 

 .(1)"بابل الساهية"

على أيثة حثال كثان ظثقوه بابثل  ثذ وثوذ ـثفحة مهمثة مثً ثثاسيخ العثشاق  

 وية إلى مجشد والية ألمييية مً وحول بابل مً مملكة مترامية ألاوشا   ،القذيم

 واليات كوسػ الكب ر .

فثثاإلاعشو   أولثج علثثى بثالد الشافثثذيً عثثذ  معثميات عبثثر ثاسيبث  الىويثثل، 

أمثثا القعثثم ألاوظثثي  أن القعثثم الجىثثوبي مثثً العثثهل الشظثثوبي يعثثش  بثثبالد ظثثومش،

الكحابثثثات الاةذيثثثة الخعثثثمية علثثثى َيئثثثة  وطثثثا ت فثثثي مثثثً العثثثهل فيعثثثش  بثثثبالد أةثثثذ،

ومثثثثثثثثثات أةثثثثثثثثثذيم )بثثثثثثثثثالد  (Mat Šumeriam)مثثثثثثثثات ؼثثثثثثثثثومشيم )بثثثثثثثثثالد العثثثثثثثثومشي ن(

وال ثوطذ حثذود وبيعيثة واجثحة بث ن مثا كثان يعث ى  (،Mat Akkadiam)ألاةذي ن(

بيثثثذ أهثثث  يمكثثثً القثثثول بوطثثث  عثثثام ان القعثثثم ألاوظثثثي مثثثً  ،بثثثالد أةثثثذ وبثثثالد ظثثثومش

وإلى  ،حتى طىوب مذيىة الحلة كان بالد أةذ غذاد،العهل الشظوبي أل مً حذود ب

.و ذ وسد مفىلي بثالد ظثومش وأةثذ فثي هثق كثوسػ (0)الجىوب مً رل  بالد ظومش

-Ibir.أمثثا فثثي العفثثش الالميدثث  فقثثذ كثثان العثثشاق لثثمً واليثثة عبثثر هثثاسل )(3)الالميدثث 

nari)(4). 

عة مثً كاهد بابثل وأؼثوس ثؤلثظ واليثة الميييثة واحثذ  وهثي الواليثة الحاظث 

وكاهثثثثثد ثثثثثثذاس مثثثثثً  بثثثثثل ح ثثثثثام الميييثثثثث ن وثثثثثوال الفتثثثثثر  التثثثثث   ،واليثثثثثات ؤلامبراووسيثثثثثة

اظثثثثحغش ها ثثثثثاسيخ ؤلامبراووسيثثثثة الفاسظثثثثية، باظثثثثحشىا  بعثثثثن الفتثثثثرات القفثثثث ر  التثثثث  

                                                           
 .   13(،ؿ1967عبذ القادس اليوظظ،العفوس الوظىى ألاوسبية،)ب روت:بال.مي، (1)
 .11،ؿ1،طثمقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمةبا ش، (0)

3) Oppenheim,Cyrus, In: ANET,(Pernston,1966),P.316. 
 .138،ؿ 1ألاحمذ،العشاق القذيم،طث (4)
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اظحقلد فيهثا بثالد بابثل عثً الح ومثة اإلاشةضيثة هخيجثة السثوسات الووىيثة التث   امثد 

مثثثا واليثثثة بابثثثل ويبثثثذو ان الواليثثثة  ثثثذ  فثثثي بثثثالد بابثثثل. ففثثثلد إلثثثى واليحثثث ن فيمثثثا بعثثثذ َو

 .(0)و برؿ ،وفلعى ن ،ظوسيا ،وألحقد ببالد أؼوس،(1)وأؼوس 

 ،
ة
 ود يقثثثثثا

ة
 إداسيثثثثثا موحثثثثثذا

ة
اعحمثثثثثذ  اثبثثثثثع الفثثثثثشط فثثثثثي إداس  واليثثثثثة بابثثثثثل هظامثثثثثا

 اإلابادا الت  ولعها اإلالو  ألاؼوسي ن في القشن السامً والعثابع  بثل اإلاثيالد 
ة
أظاظا

اليم واإلاقاوعثات ألاؼثوسية مثع ثىثويش وجغي ثر بعثن ألاظثالي  ؤلاداسيثة في إداس  ألا 

ف ثثان يحكثثم كثثل واليثثة  ،بمثثا يثثحال م والظثثشو  التثث  ثمثثش بهثثا ؤلامبراووسيثثة  الالميييثثة

 مثثً بثث ن أفثثشاد ألاظثثش  
ة
حثثاةم فاسسثث   عثثام يعيىثث  اإلالثث  ويلقثث  ظثثتراب ييحبثث   البثثا

  ،اإلاالكة أو الىبقة الىبيلة
ة
 .(3)أمام اإلال  وكان معئوال مباؼشا

وداس ـثثثىاعة  ،كاهثثثد بابثثثل رات فابثثثذ  ةب ثثثر  للفثثثشط فهثثث  أَثثثشا  للحبثثثوب

رلثثثثث  كاهثثثثثد العقثثثثثذ  الشبيعثثثثثية لؽثثثثثبكة  فمثثثثثال عثثثثثً رلثثثثث  ل مبراووسيثثثثثة الفاسظثثثثثية،

ثثالت البريثثة الذالليثثة ل مبراووسيثثة .ويثثزةش َ ثثرودوت ان مثثً بثث ن الواليثثات (4)اإلاـو

 .(5)الفاسظية أفملها والية بابل

ق. م(  539جؽشيً ألاول  16وباسو دلل بابل في)گيقة ألالباس ان ثزةش ور

وبثثاسو عثثذ  إطثثشا ات و حيثثة  بثثل گو ثثذ اثبثثز  .أعق هثثا اعحقثثال هبوهابيثثذ ،بثثذون  حثثال

"حتثثى اهايثثة الؽثثهش مكثثص   ثثذوم كثثوسػ إلثثى بابثثل م هثثا مثثا هفثثد عليثث  وريقثثة ألالبثثاس:

يال گهم العثثال  فثثي ايعثثاولثثم يحمثثل أحثثذ مثث  ،يالگوثيثثثثون فثثي ايعثثاگحثثاملو الثثذسول ال

ثثثثة العثثثثاهحة لالححفثثثثال" ،وميؽثثثثأث  وبعثثثثذ دلثثثثول كثثثثوسػ بابثثثثل (.6)ولثثثثم يفوثثثثثوا الفـش

"دلثثل كثثوسػ بابثثل فثثي اليثثوم السالثثص عؽثثش مثثً  أعلثثً حالثثة العثثالم فالوريقثثة ثثثزةش:

 ذ فشلثد حالثة العثالم علثى و هوبعىد أمام  أ فان لمشا  ،ؼهش اسالؽامىو

                                                           
بثثثثا ش وخلشون،ثثثثثاسيخ العثثثثشاق وثثثث  ؛436،ؿ0،طثثثثثمقذمثثثثة فثثثثي ثثثثثاسيخ الحمثثثثاسات القذيمةبا ش، (1)

 .060،ؿ1ض(،1982)بغذاد: مىبعة طامعة بغذاد،القذيم،
ل في فتر  الاححالل ألا  (0)  .132طى  ،ؿإبشاَيم، مىىقة اإلاـو
 .063-060،ؿ1با ش وخلشون،ثاسيخ العشاق القذيم،ض (3)
 .192،ؿ1،طثثاسيخ البؽشيةثويى  ، (4)
 .19الحكشيت ،العشاق في ثاسيخ َ رودوت،ؿ (5)

6) Oppenheim,Text from the Accession year of Nabonides, p.306. 
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.فثثي حثث ن هجثثذ ان ب روظثثوط يثثزةش (1)ابثثل كلهثثا"وأسظثثل كثثوسػ ثحياثثث  إلثثى ب .اإلاذيىثثة

.إال ان رلثث  ال يمكثثً (0)ان كثثوسػ أـثثذس أوامثثٍش بهثثذم العثثوس ال ثثاساي إلاذيىثثة بابثثل

 ان هقٍش لعذم وسودٍ في اإلافادس البابلية اإلاعاـش  ل حذاذ.

إر يعحقثثثثثثذ الثثثثثثبعن ان  ،ثمثثثثثثاسبد ألالبثثثثثثاس فثثثثثثي إطثثثثثثشا ات كثثثثثثوسػ فثثثثثثي بابثثثثثثل 

أو ان يفعثثثذ مؤظعثثثاتها  ،ب هثثث  اإلاذيىثثثة وظثثثل ها كثثثوسػ لثثثم يعثثثمن بعثثثذ دلولثثث  بابثثثل

.إر لثثثثم يجثثثثثشل ثثثثثذم ر اإلاذيىثثثثثة مسلمثثثثا كاهثثثثثد  ثثثثذ دمثثثثثشت (3)الذيييثثثثة أو إداساتهثثثثا اإلاذهيثثثثثة

فمىثز اليثوم ألاول لالحثحالل الفاسسث    بل عوملد بابل ب ل احترام، هيىوذ مً  بل،

 ،نبثثثثزل اتححلثثثثون  فثثثثاسذ طهثثثثذَم لحجىثثثث  كثثثثل مثثثثا مثثثثً ؼثثثثأه  ؤلاظثثثثا   إلثثثثى البثثثثابلي 

وبثثثثزلد طهثثثثود ةب ثثثثر   عثثثثاد  ثثثثثوو ن  وإرثثثثاس  الحعاظثثثثيات بثثثثأل ؼثثثث ل مثثثثً ألاؼثثثث ال.

أساد كثثثوسػ بهثثثزا و .(4)أَلهثثثا فثثثي معثثثاة هم ولفثثثشك القثثثاهون والىظثثثام فثثثي أسطثثثا  الثثثبالد

ووبقثثثة الكهىثثثة ليكعثثث هم إلثثثى ـثثثف  لثثثذ أل ؼثثثعوس  ثثثومي  ،العمثثثل إسلثثثا  العثثث ان

أ فثثثثي حوليثثثثة بابليثثثثة ان .ولكثثثثً مثثثثع رلثثثث  هقثثثثش (5)ييبثثثثع فجثثثثأ  مثثثثً بثثثث ن ـثثثثفو  العثثثث ان

.كثثثان أول ثفثثثشين ل ثثثوسػ فثثثي بابثثثل َثثثو إعالهثثث  عثثثً (6)كثثوسػ أحثثثشق أَثثثل أةثثثذ بالىثثثاس

حفيثثذ  ،ملث  اوؽثان ،إر يثزةش:" أهثا ابثً ةمبوصيثثا اإلالث  العظثيم ،  فثيح  اإلالكيثة

 ،ملث  اوؽثثان ،ظثليل طيؽثبؾ اإلالثث  العظثيم ملثث  اوؽثان، ،إلالث  العظثيماكثوسػ 

 
ة
.ويبذو ان َذ  الحفشين َو أن كثوسػ أساد أن (7)"مً أظش  ماسظد اإلالكية دابما

                                                           
1) Oppenheim,Text from the Accession year of Nabonides, p.306; Grayson 

,Assyrian and Babylonian Chronicles,p.110. 
الجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ، حعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثً الجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ،الوط ز فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ إيشان،)بغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذاد:مكح  القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذط  (0)

 .49،ؿ1(،طث0221للىباعة،
 .  180-181ظاةض،عظمة بابل،ؿ (3)
 .518،ؿالعشاق القذيمسو، (4)
-ب العثشاق فثي الحاسيخ،)بغثذادمؤيذ ظعيذ، "العشاق لالل عفوس الاححالل" ،بحثص لثمً ةحثا (5)

 .042(،ؿ1983داس الحشية للىباعة ،-الحاسيخ،)بغذاد
6) Olmstead, History Of Persian Empire,P.50. 
7) Oppenheim,Cyrus,p.316. 
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َثزا و ثذ  أن يسبد للبابلي ن أه  ظليل أظش  ملكية هبيلة وليغ مجثشد فثاثن مغثامش.

 .(1)ومل  الجهات ألاسبعة ،اثبز كوسػ لق  مل  ظومش وأةذ

حثثثثثثاول كثثثثثثوسػ كثثثثثثأول إطثثثثثثشا  ظياسثثثثثث   اثبثثثثثثزٍ أن يبثثثثثث ن للعثثثثثث ان أن ؤلالثثثثثث  

 ،"مثشدو  ألقثى ببفثٍش علثى كثل الثبالد د بقولث :مشدو  َو الزل الحاٍس لحكم البال 

 سا  يبحثثص عثثً ملثث  عثثادل  شيثث  إلثثى  لبثث  يعثثحىيع أن يقثثودٍ 
ة
وبعثثذ أن سخَثثا طيثثذا

:(0)بيذٍ"
ة
 "لقذ هظش ؤلال  مشدو  هظش  فش  إلى أعمالث  ال  ثر ، .ويقول كوسػ أيما

إلثثى وسفيثثج م ثث ى  ،وةفثذيج……..وأمثثٍش بثثأن يثزَ  إلثثى مذييحثث  بابثثل  ،و لبث  العثثادل

:(3)"طاهبثثث 
ة
  آلالهثثثة الثثثزيً أعثثثذتهم إلثثثى مثثثزابحهم"كثثثل  .ويمثثثيظ كثثثوسػ  ثثثابال

ة
 ،يوميثثثا

وليثتهم يحثذرون آلالهثثة  ،أمثام بعثل )مثشدو ( وهثابو مثثذوا يثذ عثون لثي بثثالعمش الىويثل

.وفثثثثثثي هثثثثثثق يقثثثثثثول كثثثثثثوسػ أن (4)وعثثثثثثً ولثثثثثثذٍ  مب ثثثثثثز"…ظثثثثثثيذل عثثثثثثً كثثثثثثوسػ مثثثثثثشدو ،

 ،كوسػ أعلً حالة العالم.ويحضي مً هق بابلي أن (5)مشدو  وهبو يحبان حكم 

لعثكىة بابثل أعلثً كثوسػ ……وعمل علثى ثقثذيم القثشاب ن لآللهثة البابليثة:" ،العالم

هحثثش الثثزبابن الكب ثثر   ،كثثوس –أبعثثذ القثثوات الععثثكشية مثثً معبثثذ أل…حالثثة العثثالم

 مثثً ال ثثشا  ،بالبلىثثة
ة
 وأمثثش بضيثثاد  العىايثثا اإلاىحظمثثة لعثثيذ العثثاد ، ،وهحثثش عثثذدا

لى على الذوام لآلل ابتهل،  على وطه  ليفعل ،هةـو
ة
ما َو عضيض على …ثمذد ظاطذا

ثث  بأهثث  سطثثل العثثالم.(6) لبثث " رثثم أمثثش كثثوسػ بئعثثاد  خلهثثة  .ويثثذعي كثثوسػ فثثي هفـو

ظثثثثومش وأةثثثثذ التثثثث  كثثثثان هبوهابيثثثثذ  ثثثثذ هقلهثثثثا إلثثثثى بابثثثثل أرىثثثثا  الحثثثثشب إلثثثثى مقشاتهثثثثا حتثثثثى 

ا اإلايثثذيون لثثذذ اطحيثثاحهم أسلثثها أعيثثذت إلثثى م عابثثذَا آلالهثثة ألاؼثثوسية التثث  أظثثَش

ثثثثثا ،إر (1)ويثثثثذعي كثثثثثوسػ ان العثثثث ان  ثثثثثذ اظثثثثحقبلٍو بالترحثثثثثاب.(7)بعثثثثذ ان أعيثثثثذ بىاَ،

                                                           

ل في فتر  الاححالل ألاطى  ،ؿ5)  .109( إبشاَيم، مىىقة اإلاـو
 . 537،ؿالفكش العياس   في العشاق القذيمالىعان، (2
بابل،ثشطمة:صيىثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثاصسا وميؽثثثثثثثثثال أبثثثثثثثثثي فالل،)ب روت:ميؽثثثثثثثثثوسات  ماس شيثثثثثثثثثد سوثً،ثثثثثثثثثثاسيخ (3

 .171(،ؿ1975عويذات،
 .170اإلافذس هفع ،ؿ (4)

5) Oppenheim ,Cyrus ,p.316. 
6) Oppenheim ,Nabonidus and Clergy,p.314-315. 
7) Ghirshman,Iran ,p.132. 
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كثثل بثثالد ظثثومش وأةثثذ بأمشا هثثا وح امهثثا  فمثثال عثثًاهحدثثى لثث  كثثل ؼثثع  بابثثل  هقثثشأ:"

 ،وبوطٍو مؽثش ة بالعثعاد  حيثٍو ةعثيذ ،ولسموا  ذم  ظعيذيً باظحالم  اإلالكية

  ار ،لحيثثا اظثثحىاعوا بعوهثث  الاهحقثثال مثثً اإلاثثثوت إلثثى ا
ة
طىثث هم ألارذ وال اسرثثة طميعثثثا

ان البابلي ن ثقبلوا كوسػ ل ي ثىجو مذيىتهم مً ال شاب  ويبذو .(0)فعبذوا اظم "

 .(3)والذماس

 
ة
 ،بالش م مثً ادعثا  كثوسػ فثي ةحاباثث  بأهث   ثذ عامثل ظث ان العثشاق طيثذا

فلثثثثثثثثذيىا أدلثثثثثثثثة ثوجثثثثثثثثي ممثثثثثثثثايقات ح ومحثثثثثثثث  الفاسظثثثثثثثثية  ،وللثثثثثثثثع عثثثثثثثث هم وثثثثثثثثوق الثثثثثثثثزل

ثثثثثثزا يىثثثثثثا ن الثثثثثثشأل القابثثثثثثل أن العذيثثثثثثذ مثثثثثثً (4)ى ن بغيثثثثثثة ابتثثثثثثزاص أمثثثثثثوالهمللمثثثثثثواو .َو

البثثابلي ن  ثثثذ بثثثذا لهثثثم أن احثثثحالل الفثثثشط لثثبالدَم لثثثيغ أة ثثثر مثثثً مجثثثشد اظثثثخبذال 

. فلثثثو كثثثان ألامثثثش ةثثثزل  إلاثثثا الثثثز كثثثوسػ يحثثثاول ان يبثثثرس فثثثي (5)ظثثثاللة حاةمثثثة بثثثألشذ 

 .(6)عابق نحكم  لبابل بأه  ادعى ب وه  ال ليفة الؽشعي للملو  ال

وان العب  في رل  يشطع إلى أهث   ،لم يغ ر كوسػ الىظام ؤلاداسل في بابل 

 
ة
 مح امال

ة
 .(7)ومل  بابل ،وأه  لق  هفع  بلق  مل  البلذان ،كان هظاما

وباسو  ابثذ احثحالل بابثل فثي مىفث  رثاهول ةمثا ثثزةش وريقثة گع ن كوسػ   

ألاَثثثثثالي  عثثثثث ن احثثثثذلعثثثث ان ا إسلثثثثثا  مثثثثثً اطثثثثل .ويبثثثثثذو أن كثثثثوسػ(8)ألالبثثثثاس البابليثثثثة

 عليهثثا،-أخثثي-ويثثذعى هثثابو
ة
  ثثر أن العثثلىة الحقيقيثثة كاهثثد بيثثذ  مب ثثز  بثثوللي حاةمثثا

 السمثانكان كثوسػ  ثذ أؼثش  ابىث  ألاةبثر فثي الحكثم لثالل  ار.(9)ابً اإلال  الفاسس  

                                                                                                                         
1)) Olmstead, History Of Persian Empire,pp.50-51; Ghirshman,Iran ,p.132. 
2) Oppenheim,Cyrus,pp.315-316.  

 . 518،ؿالعشاق القذيمسو،
 .88،ؿحماس  الش م الىيييةلوكاط، (3)
 .80ألاحمذ،الفشال،ؿ (4)
 .545،ؿالعشاق القذيمسو، (5)
 .658،ؿالفكش العياس   في العشاق القذيمالىعان ا (6)
 .52با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (7)

8) Oppenheim ,Text From the Accession year of Nabonidus,p.306. 
 .52با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (9)
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.ويثثثشد فثثثي الىفثثثوؿ البابليثثثة (1)حمثثثل لقثثث  ملثثث  بابثثثلو  ،ظثثثىوات ألال ثثثر  مثثثً حكمثثث 

 وسػ بألقابهما ةما يلي: اظم  مب ز وأبي  ك

“Kam-bu-zi-ia šar  babili  Ina u-mu-mu šu-ma Ku-ra-šu  abu-šu šar 

matati“ 

 .(0)كان أبٍو كوسػ مل  البلذان" في أيام  مب ز مل  بابل،

إر  ،وإعثاد  بىثا  مثا تهثذم م هثا ،أمش كوسػ بئطشا  جعم رات فوسيثة فثي بابثل 

حمثثل َثثو هفعثث   ي ويثثشمم أحيثثا  بابثثل،ثثثىق وريقثثة علثثى رلثث  :"ـثثمم بفكثثٍش ليفثثل

ثلية  وألثز فثي إةمثال جؽثييذ ظثوس بابثل.، الفأط واتجشفة وظثلة التثراب ال ىثة ألـا

ثثا العثث ان بقلثثٍ  ساٍك   حثثول ظثثوس ام……لىبثو لثثز هفثثش أهجَض
ة
–شگثثلقثذ بدثثى حفثثىا

مثثثثً  جثثثثشت معابثثثثذَا …ثماريثثثثل مثثثثً الثثثثزكوس وؤلاهثثثاذ أعادَثثثثا إلثثثثى أماة هثثثثا الثثثث  ايىليثثثل.

ثثثا  ،اة هثثثاأعادَثثثا إلثثثى أم مثثثً كاهثثثد  وتهثثثا محمثثثابلة أعادَثثثا …َثثثذأ  مثثث ها وأسا  فكَش

راهيثثثثة إلثثثثثى الحيثثثثثا   ن وعامهثثثثثا ـثثثثثاس يقثثثثثذم بؽثثثث ل مىثثثثثحظم لهثثثثثا رلثثثثث  بحثثثثثج مثثثثثا   ثثثثثٍر 

حملتهثثثثا الشيثثثثثا  …مثثثثثً …………اطحثثثثص …حكمثثثث  اإلال ثثثثثي……لقثثثثذ بدثثثثثى كثثثثل اإلاعابثثثثثذ ………

 
ة
( إصالثة ………بعيذا علثى أل …فثي كثل اإلاعابثذ أصال ثثذويً اظثم  م هثا……ـوسث  )سمثٍض

مثا أوطثذٍ هبوهابيثذ أوعمث  …مما أوطذٍو هبوهابيثذ طعثل كثوسػ الىثاس ثحش ث  حال،

إاهثثثثثم مسثثثثثل ال ثثثثثجىا   ، َثثثثثالي بابثثثثثل أعىيثثثثثد لهثثثثثم بهجثثثثثد القلثثثثث  آلان .كثثثثثوسػ للىثثثثثاس

حيىما يفحن ال جً أعيذت لهم الحشية التث  اةحىفهثا الظلثم كثل اإلاعثش  ثظهثش علثى 

 ،ثثثثثشميم معبثثثثذ ؤلالثثثثث  ظثثثث ن فثثثثثي أوس  .ةمثثثثثا أن كثثثثوسػ أمثثثثش بئعثثثثثاد (3)…"محيثثثثاٍ ةملثثثث  

 .(4)أهىا في الوسكا  –ومعبذ أل 

وكثان  ،وكثان مشةثض إداسثث  فثي ظثيباس ،كان  مب ز َو الثزل يثذيش واليثة بابثل 

ق.  538َثثو الثثزل ثىثثاول يثثذ ؤلالثث  مثثشدو  فثثي اححفثثاالت سأط العثثىة الجذيثثذ  لعثثام)

                                                           
1) Huart, Ancient Persia & Iranian Civilization,p.46. 

 .52با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (0)
3) Oppenheim ,Nabonidus and Clergy ,p.315. 

 .549،ؿالعشاق القذيمسو، (4)
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 يم(1)م.(
ة
ىثثثا  هثثثق يثثثشد فثثثي وريقثثثة ألالبثثثاس   ثثثر مفهثثثوم ثمامثثثا كثثثً أن وعثثثحيحت مىثثث  .َو

 .(0) يام  مب ز بحىبيج الىقوط الذييية البابلية

وبثثالد فيييقيثثا  ،وظثثوسيا ،ق. م(  ثثام كثثوسػ بمثثم فلعثثى ن 535فثثي عثثام ) 

 م ،إلثثى بابثثل
ة
وعبثثر هثثاسل أل  قاوعثثة واحثثذ  أولثثج عليهثثا اظثثم بابثثلوؼثث ل م هثثا طميعثثا

 . (3)وععحقذ ان  برؿ كاهد لمً والية عبر ال هش، عبر ال هش

 بئعثثثاد  اليهثثثثود ألاظثثثثشذ فثثثثي بابثثثثل إلثثثثى اث
ة
بثثثز كثثثثوسػ بعثثثثذ دلولثثثث  بابثثثثل  ثثثثشاسا

.ويثثذعي عثثضسا أن كثثوسػ  ثثثذ أعثثاد أهيثثة الثثشب التثث  ألثثزَا هبثثو لثثز هفثثش (4)فلعثثى ن

و ثثثثذ أعادَثثثثا علثثثثى يثثثثذ م ثثثثردات ال ثثثثاصن إلثثثثى ؼؽبفثثثثش  ،عىثثثثذما َثثثثاطم مملكثثثثة  هثثثثثورا

 مثً الثزَ رالرثو  :عً َزٍ آلاهية وهثيةزل  .ويببرها عضسا (5)سبيغ  هورا
ة
 ،ن وعثحا

  ،وألثثثظ وعثثثد مثثثً الفمثثثة
ة
 مثثثً الثثثزَ  ،وجعثثثعة وعؽثثثشيً ظثثثكيىا

ة
 ،ورالرثثثون  ثثثذحا

وطميعهثثثثثثثثثثثثا  ،( مثثثثثثثثثثثثً خهيثثثثثثثثثثثثة ألثثثثثثثثثثثثشذ 1412و) ،وأ ثثثثثثثثثثثثذا  فمثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثً الشثبثثثثثثثثثثثثة الساهيثثثثثثثثثثثثة

.ومثثثثثً الجثثثثثذيش رةثثثثثٍش أن ديثثثثثودسوط الفثثثثثقلي يثثثثثزةش َىثثثثثا  مىمثثثثثذ  (6)(خهيثثثثثة5422)

ثشباهيحوم ،لعشا يثة مثشدو وهثي ثقابثل آلالهثة ا لآللهة السالرثة صوط َو ثرا و سيثا،  ،ـو

(42معمولثثثثثثة مثثثثثثً الثثثثثثزَ  اإلاىثثثثثثشوق أمامهثثثثثثا وولهثثثثثثا ) علثثثثثثى الحثثثثثثوالي وعؽثثثثثثحاس
ة
 ، ثثثثثثذما

(15وعشلثثثها )
ة
و ثثثذ ولثثثع فو هثثثا أكثثثواب ؼثثثشاب وصاهثثثا  ،والىثثثد(522ووصاهثثثا ) ، ثثثذما

ورثثثثالذ واظثثثثات للثثثثي  ،والىثثثثد(322مثثثثع مببثثثثشث ن صهثثثثة كثثثثل واحثثثثذ  ) ،والىثثثثد(32)

                                                           
 .545اإلافذس هفع ،ؿ (1)

2) Oppenheim,Text From the Accession year of Nabonidus , p. 306-307. 
(3) Olmstead, History Of Persian Empire,p.56. 

عثثامش ظثثليمان واحمثثذ مالثث  الفحيثثان، محالثثشات فثثي ؛52بثثا ش وخلشون،ثثثاسيخ إيثثشان القثثذيم،ؿ

ل، ل:مىبعة طامعة اإلاـو  .374(،ؿ1978الحاسيخ القذيم،)اإلاـو
مقذمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسات با ش،؛ اهظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثش ةثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثزل : 3-0: 1عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثضسا،(4)

؛م ثثثثثثثثثثاسيوط، ؼثثثثثثثثثثاَ ن م اسيوط،ثثثثثثثثثثثاسيخ ؤلاظثثثثثثثثثثشابيلي ن،)القاَش :مىبعة 098،ؿ0،ضالقذيمثثثثثثثثثثة

 1965؛مفثثىفى مثثشاد الثثذبا ،بالدها فلعثثى ن،) ب ثثروت:داس الىليعثثة، 31(،ؿ1924اإلاقحىثثظ،

قذيم،)بغذاد،مىبعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ؛ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثامي ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعيذ ألاحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ،ثاسيخ فلعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى ن ال585،ؿ1(،ض

 .037-035(،ؿ1979عال ،
 .8-7: 1عضسا، (5)
 .11-9: 1عضسا، (6)
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والارىثثثثثثثثثثان ألالشيثثثثثثثثثثان بثثثثثثثثثثوصن  ،د( بثثثثثثثثثثابليوالىثثثثثثثثثث1022جعثثثثثثثثثثود واحثثثثثثثثثثذ  لثثثثثثثثثثضوط وصاهثثثثثثثثثثا )

ويقثثثثثثثول كثثثثثثثل َثثثثثثثزٍ  ثثثثثثثذ ظثثثثثثثش ها فيمثثثثثثثا بعثثثثثثثذ ملثثثثثثثو   ،والىد(ل ثثثثثثثل واحثثثثثثثذ  م هثثثثثثثا622)

.فلثثو  اسهثثا الثثشوايح ن هجثثذ أهثث  مثثً اإلامكثثً أن ث ثثون َثثزٍ آلاهيثثة التثث  أدعثثى (1)الفثثشط

اليهثثثود أن هبولزهفثثثش ظثثثل ها مثثثً اإلاعبثثثذ اليهثثثثودل وأعادَثثثا كثثثوسػ إلثثثيهم مثثثا هثثثثي إال 

ثا لليهثود معثاعذ  لهثم لبىثثا  ممحل ثات جعثود  للمعابثذ البابليثة ظثل ها الفثثشط وأعىَو

 ل يثثثاهتهم للبثثثثابلي ن.
ة
 لهثثثثم هظ ثثثرا

ة
ثثثو أمثثثش ماسظثثثث  الفثثثشط ةمثثثا ظثثثث رذ  مثثثذيىتهم رمىثثثا َو

 في محاوالت داسا واسثحؽؽحا ألاول.
ة
 الحقا

-هحميثثا-يؽثثول-كاهثثد الذفعثثة ألاولثثى مثثً اليهثثود  ثثذ لشطثثد بقيثثاد  صسبابثثل 

 362.وكثثان عثثذدَم )(0)بعىثثة-معثثفاس-سحثثوم-بغثثوال-بلؽثثان-المشدلثث-سعاليثثا-ظثثشايا 

 عثثثثثثثً عبيثثثثثثثذَم وإمثثثثثثثا هم الثثثثثثثزيً كثثثثثثثاهوا )40،
ة
ومعهثثثثثثثم مثثثثثثثً اإلاغىثثثثثثث ن  ،(7337( فمثثثثثثثال

 ،(435وطمثثثثثثثثثثثثثثثثثثالهم ) ،(045وبغثثثثثثثثثثثثثثثثثثالهم ) ،(سأط736( ولثثثثثثثثثثثثثثثثثثيلهم )022واإلاغىيثثثثثثثثثثثثثثثثثثات )

م ) ق اليهثثثود اهىثثثال َثثثو عثثثام  ق.م537عثثثام  ومثثثً اتححمثثثل ان ي ثثثون  ،(6702وحم ثثثَر

وسافقهثم فثي الىشيثج موظثظ فاسسث   ةب ثر فثي مهمثة لاـثة ، قيثاد  صسبابثلمً بابل ب

 علثثثى مىىقثثثثة و .(3)ليىظثثثش فثثثي أل مثثثثذذ ثثثثم ثىبيثثثثج ألامثثثش اإلال ثثثي
ة
أـثثثثبن صسبابثثثل حاةمثثثثا

 فمثثثال عثثثً كوهثثث   ثثثشاسا ثثثشاس كثثثوسػ بئعثثثاد  اليهثثثود  وسبمثثثا كثثثان.(4) هثثثورا فثثثي فلعثثثى ن

 لترلثثثثية اليهثثثثود الثثثثزيً  ثثثثاموا بثثثثذوس ةب ثثثثر فثثثثي إسبثثثثا 
ة
ألاولثثثثال الا حفثثثثادية  ظياظثثثثيا

عثثثثثثً دوسَثثثثثثم ؤلاعالمثثثثثثي اإلاؤيثثثثثثذ لل ثثثثثثالؿ علثثثثثثى يثثثثثثذ و  ،والعياظثثثثثثية والذيييثثثثثثة فثثثثثثي بابثثثثثثل

كثثان  هثثذ  إلثثى أن ث ثثون فلعثثى ن اتحىثثة التثث  ظثثيحمكً الالميييثثون مثثً  كثثوسػ،

ول إلى مفش   .(5)وؼمال افشيقيالاللها الـو

أمثثثثثثثا باليعثثثثثثثبة للمعابثثثثثثثذ بقيثثثثثثثد إداستهثثثثثثثا فثثثثثثثي عهثثثثثثثذ كثثثثثثثوسػ بيثثثثثثثذ الؽثثثثثثثحاممو 

اعذي    ثثثثثر أن العثثثثثلىة ال هابيثثثثثة اإلاحذاللثثثثثة فثثثثثي ؼثثثثثؤون اإلاعبثثثثثذ أـثثثثثبحد بيثثثثثذ ومعثثثثث

                                                           
 .019(،ؿ1988ظامي ظعيذ ألاحمذ،ظم راميغ ،)بغذاد : داس الؽؤون السقافية العامة ،  (1)
 .0: 0عضسا ،  (0)

3) Ghirshman,Iran.,P.132. 
 .58-57ألاحمذ،فلعى ن حتى الححشيش العشبي،ؿ (4)
ل في فتر  الاححالل ألاطى  ،ؿإبشاَيم،  (5)  . 109مىىقة اإلاـو
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إر هقثشأ عثً  مثية  .ووعش  عً اَحمام كوسػ بقمثايا اإلاعبثذ،(1)الح ومة اإلاشةضية

ار  ،وابهثثثثث ىيثثثثثع بعثثثثثحاوي ؤلالثثثثث   ىإلثثثثث انجثثثثثة جعثثثثثودمثثثثثاعض ووع ثبثثثثثقفثثثثثي عهثثثثثذ كثثثثثوسػ 

 535 -أب  -6فثي   اهث  أدعىفث ،اظحذعد اتحكمة الشطل الزل أؼترذ سأس   اإلااؼية

ورالرثة أسبثال الؽثا ل مثً  بثل  ،ق.م، أن سأسث   اإلااؼثية  ثذ بيعثا لث  بمقثذاس ؼثا ل ن

الثثثزل أفثثثاد : "أهدثثث  بعثثثد  هثثثابوفاظثثثحذعد اتحكمثثثة مثثثضاسل ؤلالثثث  هثثثابو، بعثثثحاوي ؤلالثثث  

وأن فثثثثالن وحثثثثذٍ وال أحثثثثذ ظثثثثواٍ  ثثثثذ  ،َثثثثزيً الحيثثثثواهي ن إلثثثثى فثثثثالن مقابثثثثل الفمثثثثة

.وثوجثثثثثي ثحقيقثثثثثات العثثثثثلىة (0)الىقثثثثثود إلثثثثثى  ابثثثثثذل" و ثثثثثذ أسظثثثثثلد ،اؼثثثثثتراَما مدثثثثث 

ثخبثثثثثع ؤلاداس   الفاسظثثثثية اتححلثثثثة فثثثثي ظثثثثش ات معبثثثثثذ عؽثثثثحاس فثثثثي الوسكثثثثا  ومالحقاتهثثثثا،

 مثثع ظياظثثتها الجذيثثذ  بولثثع 
ة
الجذيثثذ  ل ثثجالت وواسدات اإلاعابثثذ البابليثثة ثماؼثثيا

عثثلىة .ووعثش  عثً مماسظثة ال(3)أمثوال اإلاعابثذ البابليثة فثي أيثذل العثلىة الفاسظثية

إر هقشأ عً  وهجذ أن ال  ش  كاهد مً لمً أعبا  اإلاواوى ن، لعذد مً ألاعمال،

وأثخىثثثا أظثثثما  ةس ثثثريً ممثثثً مثثثاثوا فثثثي ألاعمثثثال  ،ال ثثث ش  لاـثثثة لحىظيثثثظ القىثثثوات

 .(4)أو َشبوا م ها مما يذل على ؼذتها وتهشب اإلاواوى ن م ها ،ؤلاطباسية

 مب ثز إال بعثن ؤلاؼثاسات ال همحل  معلومات واظعة عثً ؤلاداس  فثي عهثذ  

وأاهثثثم ظثثثاَموا فثثثي  ،أَمهثثثا أن الجىثثثود البثثثابلي ن  ثثثذ ثثثثم إلحثثثا هم بثثثالجيؾ الفاسسثثث  

 ثثام  مب ثز بئ فثثا  كافثثة مثثوظفي العهثذ البثثابلي الحثثذيص العثثابج و .(5)احثحالل مفثثش

 ،وبثثثثثاسو گ.ويثثثثثشد فثثثثثي إحثثثثثذذ سظثثثثثابل  مب ثثثثثز أظثثثثثم (6)مثثثثثً ؤلاداس  حثثثثثال جعثثثثثلم  العثثثثثلىة

 
ة
.ووعثثثثثش  مثثثثثً القمثثثثثايا (7)إلاذيىثثثثثة بابثثثثثل ومىىقثثثثثة عبثثثثثر ال هثثثثثشوكوهثثثثث  ال يثثثثثضال محافظثثثثثا

إر  القاهوهيثثثثثثة لهثثثثثثزٍ الفتثثثثثثر  أن أح ثثثثثثام  ثثثثثثاهون حمثثثثثثوسابي مثثثثثثا يثثثثثثضال ظثثثثثثاسل اإلافعثثثثثثول،

ق.م لاـثثثة بعثثثش ة وعجثثثة موظثثثومة بىجمثثثة مثثثً اإلاواءثثث   509جعثثثشك  مثثثية عثثثام 

                                                           
 .  325ظاةض،عظمة بابل،ؿ (1)
 .115،ؿالحيا  اليوميةكوهحيىو، (0)
 .83-80ألاحمذ،الفشال،ؿ (3)
 .83اإلافذس هفع ،ؿ (4)
 .545،ؿالعشاق القذيمسو، (5)
 .  83ألاحمذ،الفشال،ؿ (6)
 .78،ؿالحيا  اليوميةكوهحيىو، (7)
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و ثثذ ثثثم ظثثش ة الىعجثثثة  وكاهثثد بعهثثذ  بعثثحاوي اإلاعبثثذ. ،العابثثذ  إلثثى عؽثثحاس الوسكثثا 

ذت فثي حوصتهمثا.مً  ومثذيش  ،أمش المثابي الثزل يحكثم الوسكثا فث  بثل أرىث ن وؼثَو

بأه  في ؼهش ثموص يج  أن يعيذ  وطمعية اإلاواوى ن ألاحشاس في مذيىة بابل، ،اإلاعبذ

 مثثً اإلااؼثثية الفثثغ ر  مثثا عثثذا الىعجثثة اإلاوظثثومة بىجمثثة والتثث  
ة
الثشطالن رالرثث ن سأظثثا

ذت فثثي حوصتهمثثا إلثثى ؤلالهثثة بيليثثد .ويبثثذو (1)همثثا معثثئوالن عثثً ثىفيثثز رلثث وإا ،ؼثثَو

 8أن الحكثم هفثز بموطثث  اإلاثاد  )
ة
( مثثً  ثاهون حمثثوسابي التث  ثثثىق :"إرا ظثشق سطثثال

 
ة
  ،أو ؼا  ،أما روسا

ة
  أو، ،أو حماسا

ة
 فئرا )ال    ( اإلاعشوق يعود ل ل   ،ل زيشا

ة
أو  اسبا

" أو القفثثثثش،
ة
ىثثثثا   مثثثثية راهيثثثثة ث(0)فعليثثثث  أن يثثثثذفع  شامثثثثة رالرثثثث ن لثثثثعفا بثثثثق .َو

ظثثثثش ة أمثثثثوال معبثثثثذ، إر هقثثثثشأ فثثثثي وريقثثثثة  مثثثثابية أن بىحثثثث ن عابثثثثذثان إلثثثثى ممحل ثثثثات 

أديثثثً (، ظثثثش حا فثثثي -معبثثثذ عؽثثثحاس أوسو  بمعثثثؤولية )هيثثثذهحو( و)أكوصاهثثثو( أبد )هاهثثثا

 ثثام و  ،( )كثثاهون السثثاوي( مثثً العثثىة الساهيثثة مثثً حكثثم  مب ثثزțebetiويبتثث  ) 11يثثوم 

-ألثثثا- اـثثث ر( و)هاهثثثا-وبثثثولي( أبدثثث  )هبثثثوأ-أخثثثي-أديىثثثا( و )أهثثثو-بالعثثثش ة كثثثل مثثثً )أمل

بع أيثثثثشعؾ( )وأمل أديىثثثثا( أبثثثثً ةيىثثثثا العثثثثامل ن فثثثثي حقثثثثل الىيثثثثوس الحثثثثا-أديثثثثً( أبثثثثً )هاهثثثثا

أهىثا اإلاىحثذس -لاأبل( ؼحاممو -موة ن-حكمة لم )هبواوعقذت طلعة مف .للمعبذ

بيقييتث  -وعؽثغل وظيفثة بيثل ،أديثً( مبعثوذ اإلالث -أمل-بواو)هث ،مً ظاللة )دابي ث (

 للحاطثثة  عتثثر  العمثثال بالعثثش ة،.و ثثذ أ
ة
و ثثشست اتحكمثثة أن يغشمثثوا رالرثث ن لثثعفا

كثثثزا هجثثثذ أن القمثثثية عوملثثثد بأح ثثثام اإلاثثثاد  )(3)اإلاعثثثشو ة (،إال أهىثثثا هخعثثثا ل 8.َو

 ثثام اإلاثثاد  َىثثا أن القمثثيح ن ثبفثثان أمثثوال اإلاعبثثذ وظثثش تها فلمثثارا لثثم جعثثامال بأح

                                                           
 .115اإلافذس هفع ،ؿ (1)
 اهظش هق اإلااد  في:  (0)

John C. Driver &R. Miles, The Babylonian Laws , (Oxford , 1955)  

,Vol.2,P.17;Theophile Meek, "The Code of Hammurabi", In: ANET, P.166. 

،محمثثثثثثثثثثود ألام ن، ثثثثثثثثثثواه ن حموسابي،)بغثثثثثثثثثثذاد:داس الؽثثثثثثثثثثؤون السقافيثثثثثثثثثثة 102سؼيذ،الؽثثثثثثثثثثشاةع،ؿ

ثثثثثثل:داس الكحثثثثثث  ؛عثثثثثثامش ظثثثثثثل07(،ؿ1987العامثثثثثثة، يمان ، القثثثثثثاهون فثثثثثثي العثثثثثثشاق القثثثثثثذيم ،)اإلاـو

؛ةثثثثثثثثثثثزل  أهظثثثثثثثثثثثش أحثثثثثثثثثثثذذ ثشطمثثثثثثثثثثثة لهثثثثثثثثثثثزٍ اإلاثثثثثثثثثثثاد  في:هابثثثثثثثثثثثل 032(،ؿ1977للىباعثثثثثثثثثثثة واليؽثثثثثثثثثثثش، 

 .  027،ؿ1(،طث0223حىون،ؼشععة حموسابي،)بغذاد،ميؽوسات بيد الحكمة،
3) H.H.Figula,“Law suit concerning A sacrilegious  the Ft. at Erech,“,In: Iraq, 

vol.13,part 2,1951,P.98-99. 
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اطثثة جعثثود ل لثث  أو القفثثش إرا ظثثشق سطثثل ح ؟ التثث  ثثثىق:( مثثً  ثثاهون حمثثوسابي6)

.إن الفثثثشق (1)فثثثأن رلثثث  الشطثثثل يعثثثذم وةثثثزل  مثثثً ثمعثثث  بيثثثذٍ الحاطثثثة اإلاعثثثشو ة"

( جؽثثثثثثثتره حثثثثثثثذوذ العثثثثثثثش ة لثثثثثثثمً حثثثثثثثشم اإلاعبثثثثثثثذ أو 6بثثثثثثث ن اإلاثثثثثثثادث ن َثثثثثثثو أن اإلاثثثثثثثاد  )

فحفتثثرك حثثذوذ العثثش ة  (8)أمثثا اإلاثثاد  وعىذبثثز ي ثثون عقوبتهمثثا ؤلاعثثذام. ،القفثثش

ا كثثثثان ظثثثثشاق البىحثثثث ن )القمثثثثية الساهيثثثثثة(،أفادا وإلاثثثثث ،لثثثثاسض حثثثثشم اإلاعبثثثثذ أو القفثثثثش

بأاهما  حال البىح ن عىذما كاهوا يحفشون للظ أحذ الجذسان على مقشبة مً ال هش 

 .(0)(8أل أن م ان الحادذ كان لاسض حشم اإلاعبذ لزل  فقذ أديىا بئح ام اإلااد  )

 إر ،لىثثثثثثثوات واظثثثثثثثعة (ق.م486-500)لىثثثثثثد ؤلاداس  فثثثثثثثي عهثثثثثثثذ داسا ألاول 

 مثثثثثثثً الحىظيمثثثثثثثثات 514-518ا لثثثثثثثالل الفتثثثثثثثر  مثثثثثثثا بثثثثثثث ن عثثثثثثثامي )طثثثثثثثشذ داس 
ة
ق.م( عثثثثثثثذدا

وكاهثثثد َثثثزٍ الحىظيمثثثات تهثثثذ  بثثثال ؼثثث  إلثثثى ولثثثع هظثثثام يمكىثثث  مثثثً إداس   ؤلاداسيثثثة.

والحقيقة ان  ذس  اإلال  داسا ؤلاداسية  ألاطضا  الواظعة مً ؤلامبراووسية الالمييية.

ثثثثثول إلثثثثثى ثىظثثثثثيم يمحثثثثثاص باإلاشوهثثثثثة مثثثثثً ه وبالحماظثثثثث  مثثثثثً  ،احيثثثثثة ثثثثثذ مكىحثثثثث  مثثثثثً الـو

وان ـفة اإلاشوهة والحماظ  الت  يمحاص بها هظام  ؤلاداسل الجذيذ  الىاحية ألالشذ.

وبثثثثث ن مشةضيثثثثثة  ،هثثثثثي مقذسثثثثثث  علثثثثثى الحوفيثثثثثج بثثثثث ن وبيعثثثثثة الىظثثثثثام ؤلا ىثثثثثاعي القثثثثثذيم

الحكثثثثثثثم الثثثثثثثزل فشلثثثثثثثح  العثثثثثثثياد  الالميييثثثثثثثة علثثثثثثثى طميثثثثثثثع البلثثثثثثثذان التثثثثثثث  لمثثثثثثثعد 

وبثثثثثثزل  وأثبثثثثثثع ظياظثثثثثثة الحكثثثثثثم  ،ياظثثثثثثة الالمشةضيثثثثثثة.ةمثثثثثثا ألغثثثثثثى داسا ألاول الع(3)لهثثثثثثا

 
ة
 د يقا
ة
 .  (4)اإلاباؼش القابم على اظحغالل رشوات ؤلا ليم اظحغالال

                                                           
 ( وثحليلها أهظش:  6حول ثشطمة اإلااد  ) (1)

Driver and Miles, The Babylonian Laws ,Vol.2,P.15,Meek, The Code of 

Hammurabi,P.166.  

؛بهيجثثثثثثثثة 032؛ظثثثثثثثثليمان،القاهون،ؿ08؛ألام ن،اإلافثثثثثثثثذس العثثثثثثثابج،ؿ119سؼيذ،الؽثثثثثثثشاةع،ؿ

؛حىثثثثون، ؼثثثثشععة 7(،ؿ1982،)بغثثثثذاد:داس الحشيثثثثة للىباعثثثثة،لليثثثثل إظماعيل،معثثثثلة حموسابي

 .  199حموسابي،ؿ
فالثثثثثل عبثثثثثذ الواحثثثثثذ علي،"القثثثثثاهون فثثثثثي وادل الشافثثثثثذيً،ثىبيج أح امثثثثث  وثثثثثثأر ٍر فثثثثثي القثثثثثاهون  (0)

العبراوي"،محالثثش  ألقيثثثد علثثثى ولبثثثة معهثثثذ الذساظثثات القوميثثثة والاؼثثثتراةية فثثثي اإلاوظثثثم السقثثثافي 

 .  50-51،ؿ1988ألاول لعام 
 .   57-56با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (3)
 . 037ظعيذ، العشاق لالل عفوس الاححالل ،ؿ (4)
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 مظلثثة satrapكاهثثد واليثثة بابثثل ثثثذاس مثثً  بثثل ظثثتراب )
ة
 ( التثث  جعدثث  حشفيثثا

وأن اإلاعلومثثثات اإلاحثثثوفش  ثؤةثثثذ  أن هظثثثثام الواليثثثات ومىفثثث  العثثثتراب كثثثثان  الحكثثثم.

 مىثثثز صمثثثً
ة
وعليثثث  يعحقثثثذ أن أـثثثل َثثثزا الىظثثثام يشطثثثع إلثثثى بثثثالد  كثثثوسػ السثثثاوي. محبعثثثا

إر أن الفثثثثثثشط بثثثثثثاححاللهم إلايثثثثثثذيا جعلمثثثثثثوا مثثثثثث هم الكس ثثثثثثر وألثثثثثثزوا ثىظيماتهثثثثثثا ، ميثثثثثثذيا

 ثل  الحىظيمات الت  كاهد محأرش  بذوسَا بالحىظيمات ؤلاداسية آلاؼثوسية. ؤلاداسية،

اإلالثثث  كثثثوسػ السثثثاوي يحم ثثثز    ثثر أن الفثثثشق بثثث ن ثىظيمثثثات اإلالثثث  داسا وبثث ن ثىظيمثثثات

 مثثثً سجثثثم الواليثثثات التثثث   ،مثثثً سجثثثم الواليثثثات
ة
إر أـثثثبن فثثثي صمثثثً داسا أـثثثغش وعثثثبيا

ومثثً طهثثة ألثثشذ فقثثذ مثثىن داسا ح ثثام  ،َثثزا مثثً طهثثة كاهثثد فثثي صمثثً كثثوسػ السثثاوي.

والياثثث  الحشيثثة اإلاىلقثثة فثثي إداس  واليثثاتهم ولكىثث  فثثي الو ثثد راثثث  ألثثضم كثثل حثثاةم مثثً 

 اليعبة اإلافشولة على واليح  مً المشاب .ح ام  أن يقذم ظى
ة
وبهزا ألاظلوب  ويا

 علثى حشيثة الىظثام ؤلا ىثاعي القثذيم
ة
ولكىث  فثي الو ثد  ،ي ون داسا  ثذ حثافه وعثبيا

هفع  سبى  بالعلىة اإلاشةضية مً لالل إلضام  بحقثذيم وعثبة مقثشس  مثً المثشيبة 

 .   (1)العىوية

لبيثثثثثثد الحثثثثثثاةم والىثثثثثثبال  مثثثثثثً اعحمثثثثثثذ داس فثثثثثثي إداس  الواليثثثثثثات علثثثثثثى أفثثثثثثشاد ا

وإهمثا  لثيغ فقثي مثً لثالل الحىظيمثات ؤلاداسيثة، الفشط الزيً كاهوا يشثبىون ب ،

 .وعلثثثثى الثثثثش م مثثثثً ان داسا  ثثثثذ ولثثثثع(0)بعثثثثب  القشابثثثثة واليعثثثث  واإلافثثثثالي اإلاؽثثثثترةة

إال اهثثث  ثثثثش  الوظثثثابظ ألالثثثشذ فثثثي الواليثثثات ، العثثثلىة الحقيقيثثثة بيثثثذ الفثثثشط فقثثثي

ثثثلي ن. هثثثزا العمثثثل ي ثثثون داسا  ثثثذ أعىثثثى القوميثثثات ألالثثثشذ مثثثً   ثثثر وب لعثثث ااها ألـا

 .(3)الفاسظية الحج ةزل  في إداس  ؼؤواهم ال اـة بأهفعهم

ـثثثث ن  كثثثثان حثثثثاةم الواليثثثثة ممسثثثثل اإلالثثثث  فثثثثي واليحثثثث  لثثثث  بالوثثثث  وحشظثثثث  ال ا

 فثي معظثم ألاحيثان ،و ماث 
ة
 وساريثا

ة
وطعثل فثي مىىقثة  ،وكان مىفث  الواليثة مىفثبا

ية بئمش   ابذ ععكشل ةب ر إلاىع اححماالت ال شوض مً  بثل كل والية وحذ  ععكش 

للثثثذفال عثثثثً الواليثثثة عىثثثثذ جعشلثثثثها  هفعثثثث  وفثثثي الو ثثثثد ،الواليثثثة عثثثثً واعثثثة الحثثثثاةم

                                                           
 . 63؛الجا ،الوط ز في ثاسيخ إيشان،ؿ57با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (1)
ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثامي ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعيذ ألاحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ وسلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا طثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثواد الهاؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ،ثاسيخ الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشق القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذيم:إيشان (0)

 .125اد،بال.ت(،ؿوألاهالول،)بغذاد:مىبعة طامعة بغذ
 .57با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (3)
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وكثثثثثان القابثثثثثذ الععثثثثثكشل للواليثثثثثة يخبثثثثثع اإلالثثثثث  مباؼثثثثثش  وال ظثثثثثلىات  ل ىثثثثثش لثثثثثاساي،

يثثثة بثثث ن .ويمكثثثً القثثثول ان داسا  ثثثذ وصل اإلاعثثثؤوليات فثثثي الوال (1)لحثثثاةم الواليثثثة عليثثث 

وطعثثثثثثل كثثثثثثل واحثثثثثثذ مثثثثثث هم  ،ال اثثثثثثث – ابثثثثثثذ الجثثثثثثيؾ–الحثثثثثثاةم رثثثثثثالذ أ ثثثثثث اؿ َثثثثثثم:

 عثثثً آلالثثثش
ة
ويثثثزل   عثثثم القثثثو  علثثثى  ،وي ثثثون اثفثثثال  بالعاـثثثمة مباؼثثثش  ،معثثثحقال

 .(0)رالذ طهات يفع  ان ثحفج لذ الذولة اإلاشةضية

 يثثثثثثثثثضودٍ با لبثثثثثثثثثاس التثثثثثثثثث 
ة
 أمىيثثثثثثثثثا

ة
ثحعلثثثثثثثثثج بعثثثثثثثثثالمة وأمثثثثثثثثثً  أوطثثثثثثثثثذ داسا طهثثثثثثثثثاصا

ألامدثثث  مثثثشثبى ن مباؼثثثش  مثثثع  وكثثثان ألافثثثشاد العثثثامل ن فثثثي َثثثزا الجهثثثاص ،ؤلامبراووسيثثثة

وبثثثثالش م مثثثثً  وكثثثثاهوا يثثثثذعون مثثثثً  بثثثثل الؽثثثثع  بعيثثثثون اإلالثثثث  وأران اإلالثثثث ، ،اإلالثثثث 

لثثثشوس  مسثثثثل َثثثثزا الجهثثثثاص ألامدثثثث  إال اهثثثث  كثثثثان يعثثثثب  فثثثثي بعثثثثن ألاحيثثثثان ممثثثثايقات 

عثثثثثهم علثثثثثى  ثثثثثذم لح ثثثثثام الواليثثثثثات باعحبثثثثثاس ان أفثثثثثشاد الجهثثثثثاص اإلاثثثثثزكوس يجعلثثثثثون أهف

م إلى بعن الح ام الزيً  ،اإلاعاوا  مع َؤال  الح ام ةما كاهوا يعيئون في ثقاسيَش

.ةمثثا ان َثثزا الجهثثاص ألامدثث  كثثان (3)لثثم ي وهثثوا علثثى وفثثاق ثثثام مثثع أفثثشاد الجهثثاص ألامدثث 

 بفش ثثثثة مثثثثً الجثثثثيؾ ثثثثثشافقهم وثبثثثثولهم حثثثثج إهثثثثضال العقوبثثثثة بثثثثأل واحثثثثذ مثثثثً 
ة
مثثثثضودا

 في الوالية ،أو  ابذ الجيؾ ،الح ام
ة
 .(4)أو ال اث  إر سأوا للال

طثثشذ فثثي عهثثذ داسا ثوحيثثذ هظثثام الحعامثثل الىقثثذل فأـثثبحد جعثثخىذ علثثى  

وأـثثثثبن الثثثثذاس  الثثثثزَ   َثثثثو العملثثثثة الؽثثثثاةعة فثثثثي أعمثثثثال الحجثثثثاس   ، اعثثثثذ  الثثثثزَ 

 مً الفمة ،والخعليظ
ة
 .(5)والزل كان يعادل عؽشيً ؼا ال

الؽمالي مً مذيىة بابل مقثش اثبز داسا مً  فش هبو لز هفش في الجض  

رثم بدثى فثي بابثل  ،وطذت ل  معلة مً الذيوسايد مىقوؼة باللغة البابليثةو  ،إ امح 

 لاـثثثة بثثث  مو عثثث   ثثثشب  فثثثش هبوبالـثثثش
ة
 طذيثثثذا

ة
كاهثثثد بابثثثل ةمثثثا .(6)بعذبثثثٍز  فثثثشا

                                                           
 .126ألاحمذ والهاؼ  ، ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ (1)
في أبو مغلي، إيشان دساظة عامة،(0)  .96(،ؿ1985 البفش : مىبعة طامعة البفش ،)  ـو

3) Olmstead, History Of Persian Empire,P.59. 

 .64؛الجا ، الوط ز في ثاسيخ إيشان،ؿ59م،ؿبا ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذي
 .96،ؿايشانأبو مغلي، (4)
 .547،ؿالعشاق القذيمسو، (5)
 .400،ؿ0،طثمقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمةبا ش، (6)
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عثث ن داسا ابىثث  احؽثثويشػ فثثي مىفثث  والثثي و .(1)العاـثثمة الؽثثحوية للملثث  داسا ألاول 

 . (0)ؽش ظىةبابل ووال ارد  ع

وفثثي  ،جعشلثد بثثالد بابثثل فثثي صمثثً داسا إلثثى موطثثة اظثثخيىاهية إيشاهيثثة ةسيفثثة 

وكاهثثثثثثثثثثثثثد  ،ق. م(كثثثثثثثثثثثثان َىثثثثثثثثثثثثا  إيشاهيثثثثثثثثثثثثون لثثثثثثثثثثثثمً  مثثثثثثثثثثثثا  بابثثثثثثثثثثثثل 525) عثثثثثثثثثثثثامبذايثثثثثثثثثثثثة 

 .(3)الاسظحقشاوية الفاسظية ث ون الىبقة العليا في اتجحمع البابلي

امث  ألزت بوادس الحثذَوس ثظهثش مىثز عهثذ احؽثويشػ الثزل حفثش اَحم 

مثثث  فثثثي بثثثالد فثثثاسط وأـثثثبحد الواليثثثات مجثثثشد سعايثثثا ثابعثثثة لهثثثا وؼثثثمل رلثثث  بثثثالد  ،َو

 .(4)بابل

عودٍ  فثثثثثي أول عهثثثثثذ احؽثثثثثويشػ  هقثثثثثشأ عثثثثثً صيثثثثثاد   ثثثثثام بهثثثثثا لبابثثثثثل حثثثثثال ـثثثثث

َىا  ما يذل على إثباع  ظياظة طذيذ  طعل بها و  العشػ ودلول  معبذ مشدو .

بثثثثثل السالسثثثثثة ـثثثثثودست أمثثثثثال  فبعثثثثذ رثثثثثوس  با بثثثثالد بابثثثثثل لالثثثثثعة إلثثثثثى فثثثثثاسط وميثثثثثذيا،

ويظهثثثثش ان لثثثثثشاب بابثثثثل علثثثثثى يثثثثثذ  وأعىيثثثثثد للفثثثثثشط. ،والحجثثثثثاس العثثثثشا ي ن ،اإلاالةثثثث ن

 إلى دسطة لم ثفل إليىا مً بقيثة حكثم َثزا 
ة
احؽويشػ بعذ روستها علي  ـاس مؤإلاا

 .(5)اإلال  إال حوالي ظد معامالت

سث   اإلالث  الفاس اثبز احؽويشػ إطشا ات في بابل م ها  يام  بعثضل  فثش 

عً وشيج ثحويل مجشذ الفشات عً  شب القفش إلثى ؼثش   رثم  مً اإلاذيىة العامة

فقىثثثثع بثثثثزل  ؼثثثثاسل اإلاوةثثثث  ليجثثثثشد البثثثثابلي ن مثثثثً  ثثثثذستهم علثثثثى إطثثثثشا   إلثثثثى طىوبثثثث ،

 مثثثثثً الفثثثثثفة الذيييثثثثثة اإلاقذظثثثثثة 
ة
اححفثثثثثاالت سأط العثثثثثىة البابليثثثثثة التثثثثث  كاهثثثثثد طثثثثثض ا

.وسبمثثثا (1)ى العىاـثثثش ؤلايشاهيثثثةاعحمثثثذ احؽثثثويشػ فثثثي إداس  ألا ثثثاليم علثثثو .(6)للمذيىثثثة

 . (0)كان في الباله الفاسس   َيئة مً اإلاترطم ن البابلي ن

                                                           
 .549،ؿالعشاق القذيمسو، (1)
طمثثثثثال سؼثثثثثثيذ أحمثثثثثثذ،ثاسيخ الؽثثثثثشق القذيم،)بغذاد:مىبعثثثثثثة الحعلثثثثثثيم و ظثثثثثامي ظثثثثثثعيذ ألاحمثثثثثثذ (0)

 .374(،ؿ1988 العالي،
 .86-85ألاحمذ،الفشال،ؿ (3)
 .582،ؿ1،طثمقذمة في ثاسيخ الحماسات القذيمةبا ش، (4)
 .86ألاحمذ،الفشال،ؿ (5)
 .042ؿ،ظعيذ، العشاق لالل عفوس الاححالل (6)
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 ،ثألثثثز اإلاعلومثثثات اإلاحثثثثوفش  عثثثً واليثثثثة بابثثثل بالقلثثثة بعثثثثذ عهثثثذ احؽثثثثويشػ

والوا ثثثع ان عهثثثذ َثثثزا اإلالثثث  فثثثي حقيقحثثث  بذايثثثة لعياظثثثة طذيثثثذ  إلالثثثو  الالميىثثث ن 

بالواليثثثة علثثثى عكثثثغ ظياظثثثة اإلالثثثو  وعثثثذم الاَحمثثثام  ،ثجثثثاٍ بابثثثل ثم ثثثزت با َمثثثال

 ألاوابل.

لم يأت مً ألباس واليثة بابثل فثي عهثذ اسثحؽؽثحا ألاول مثا يعثححج الثزةش  

ويبثذو ان معظثم اإلاعلومثات الشظثمية كاهثد ثثذون علثى  ،ظوذ بعن ألاموس القليلثة

 
ة
.ووعثثش  أهثث  فثثي عهثثذ اسثحؽؽثثحا ألاول ثثثم (3)أوساق البثثردل التثث  لثثم يفثثلىا م هثثا ؼثثيئا

ةمثثا  ،ظثثاَش  اظثثخيىان بعثثن الجماعثثات الفاسظثثية مثثً بيثث هم ةهىثثة مجثثوط اصديثثاد

وا حفثثشت إداس   ،وفشلثثد المثثشاب  السقيلثثة علثثى العثث ان ،أ ىعثثد القىثثاةع لهثثم

. ووعثثثثش  أن الفثثثثشط كثثثثاهوا يعثثثثحغلون مذيىثثثثة بابثثثثل (4)الواليثثثثة علثثثثى اإلاثثثثوظف ن الفثثثثشط

 للشاحثثة والاظثثحجمام
ة
 لىفثثي الش فثثيات الفاسظثثية ،م اهثثا

ة
 ن مذيىثثة بابثثل  ،وأحياهثثا

 ذ بقيد محافظة على عظمتهثا س ثم الحبشيث  الثزل أحذرث  فيهثا اإلالث  احؽثويشػ 

ووعثثثثش  أهثثثث  فثثثثي عهثثثثذ اسثحؽؽثثثثحا ألاول لشطثثثثد مجموعثثثثة راهيثثثثة مثثثثً اليهثثثثود .(5)ألاول 

ق. م.(  458)عثثام.وهقثثشأ ان اسثحؽؽثثحا ألاول أمثثش (6)ألاظثثشذ مثثً بابثثل يقثثودَم عثثضسا

وعثثش  عثثً وطثثود طاليثثة ةمثثا .و (7)طثثود  فثثي بابثثلوالفمثثة اإلاو  ،بمفثثادس  كثثل الثثزَ 

 .(8)بابلية في فلعى ن لالل عهذ اسثحؽؽحا ألاول 

ال همحلثث  معلومثثات ةس ثثر  عثثً بابثثل فثثي عهثثذ اسثحؽؽثثحا السثثاوي  الثثزل كثثان  

،ووعثش  (9)ما يضال العشاق يؽ ل فثثي عهثذٍ لثضيً للمثواد الغزابيثة للملثثو  الثثفشط

                                                                                                                         
 .   3:  1اظح ر، (1)
 .9:  8؛10: 3؛  00: 1اظح ر، (0)
 .71با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (3)
،ظثعيذ، العثشاق لثالل 411،ؿ0؛طثث581،ؿ1،طثثفي ثاسيخ الحماسات القذيمةمقذمة با ش، (4)

 .042عفوس الاححالل،ؿ
 .71با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (5)
 .1: 7عضسا، (6)
 . 16: 7عضسا  (7)
 .  9: 4عضسا  (8)

9) Xenophon, The Persian Expedition, (London, 1946),P.121. 
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.وبعثثثذ عهثثثذ اسثحؽؽثثثحا (1)بثثثابلي ن فثثثي طيؽثثث  ان َثثثزا  اإلالثثث   ثثثذ اظثثثحبذم مجىثثثذيً

السثثثاوي هفحقثثثذ للمعلومثثثات الثثثواسد  عثثثً بثثثالد بابثثثل وإداس  اإلالثثثو  الفثثثشط لهثثثا وكثثثل مثثثا 

وعشفثث  عثثثً بابثثل ان اإلاذيىثثثة أـثثثبحد  اعثثذ  ععثثثكشية السثحؽؽثثحا السالثثثص الظثثثيما 

.وكثان خلثش حثثاةم فاسسث   للمذيىثة فثي عهثثذ داسا (0)أرىثا  حملحث   لمثاد رثثوس  فيييقيثة

 .(3)السالص يذعى ماصيوط

 

 الضرائب واللتزاماث املاليت.-

 كاهثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثً أولثثثثثثثثثثى الىحثثثثثثثثثثابت اإلاباؼثثثثثثثثثثش  التثثثثثثثثثث  أعقبثثثثثثثثثثد ظثثثثثثثثثثقوه بابثثثثثثثثثثل عثثثثثثثثثثام  

ق. م( َثثثثثو ثحثثثثثول بابثثثثثل إلثثثثثى واليثثثثثة الميييثثثثثة ثثثثثثؤدل المثثثثثشيبة العثثثثثىوية إلالثثثثثو   539)

ثثثثثثلد (4)صادت المثثثثثثشاب  ار فثثثثثثاسط. ،علثثثثثثى العثثثثثث ان فثثثثثثي العفثثثثثثش الالميدثثثثثث  بحيثثثثثثص ـو

مثع  ،وطثابي المثشيبة ،إلى طاه  ما يذفع إلى مفثخؾ الثشل  ،%(32الي )وعبتها إلى حو 

ثثاس الىثثاط يثثذفعون  ،الشظثثوم التثث  يثثذفعها اإلاالكثثون إلثثى الذولثثة بالفمثثة مباؼثثش  ـو

.ويضودهثثثثثثا َ ثثثثثثرودوت (5)ودلثثثثثثول بوابثثثثثات اإلاثثثثثثذن ،لثثثثثشيبة حتثثثثثثى علثثثثثثى الحىقثثثثثل با اهثثثثثثاس

 ار ،ى واليثثثة بابثثثلبمعلومثثثات مهمثثثة عثثثً المثثثشاب  فثثثي العهثثثذ الالميدثثث  اإلافشولثثثة علثثث

                                                           
1) Ibid,p.140. 

 .964،ؿش ال الذ مفصايذ، (0)
 .434،ؿثاسيخ اليوهانبشن، (3)
 مً مواسد ؤلامبراووسية،وكاهد المشاب  ثثوصل  (4)

ة
 سبيعيا

ة
كاهد المشاب  الالمييية جؽ ل موسدا

وصهثثثثة( )والىثثثثد(  4682ثثثثثوصل حعثثثث  إم اهيثثثثة كثثثثل والية،فواليثثثثة الهىثثثثذ كاهثثثثد لثثثثشيبتها العثثثثىوية )

( وصهثة أل 362.وةيليكية وظثوسيا )ةغثم( مثً الفمثة141.824ةغم( أل ان لثشيبة الهىثذ )32.3)

ةغثم( وإلثثى َثثزٍ الجبايثثة  53.308( وصهثثة أل)1762ةغثم( وواليثثات خظثثيا الفثغشذ ألاسبثثع ) 129.8)

العثثىوية كثثان يترثثث  علثثى كثثل واليثثة ان ثثثضود اإلالثث  بثثاإلاؤن والاححياطثثات بحعثث  وا ثثة كثثل واليثثة ، 

 ثكفثثي لثثث
ة
 ان ثثثضود كثل عثثام حبوبثثا

ة
(  ثث ق وكاهثثد بثثالد 102.222) ف ثان علثثى كثثل واليثثة مفثثش مثثسال

( و ثثثثر وكاهثثثثد واليثثثثة 32.222( سأط مثثثثً الغثثثثىم وأسميييثثثثا ثثثثثضود كثثثثل عثثثثام )122.222ميثثثثذيا ثشظثثثثل )

وصهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة فمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ( أل  172بلوطعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحان أ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل واليثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشيبة إر ثبلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثغ لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشيبتها )

،أبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو 419،ؿ0،طثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثمقذمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسات القذيمةةغم(.اهظش:با ش،515)

 .97،ؿايشانمغلي،
 .83،الفشال،ؿألاحمذ (5)
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كثثان علثثى بابثثل ان ثثثوفش الىعثثام للملثث  ولجيؽثث  فثثي أطثثضا  مبحلفثثة مثثً أيثثام العثثىة 

 التثث  ثحثثألظ م هثثا العثثىة كثثان علثثى مىىقثثة بابثثل ان 
ة
فمثثً مجمثثول أالردثث  عؽثثش ؼثثهشا

ثثثثوفش الىعثثثثام لثثثثالل أسبعثثثثة أؼثثثثهش فثثثثي حثثث ن ثثثثثوفٍش اإلاىثثثثاوج ألالثثثثشذ فثثثثي خظثثثثيا رماهيثثثثة 

اق كثثان يمسثثل باليعثثبة إلثثى مثثواسد ؤلامبراووسيثثة رلثثص ومثثً َىثثا يظهثثش ان العثثش  ،أؼثثهش

 ان والثثثثثثثي بابثثثثثثثل  مثثثثثثثواسد مجمثثثثثثثول خظثثثثثثثيا بشمتهثثثثثثثا ةمثثثثثثثا يقثثثثثثثول َ ثثثثثثثرودوت.
ة
ويببرهثثثثثثثا أيمثثثثثثثا

 مثثثثً بابثثثثل )
ة
( واحثثثثذ مثثثثً Artabثشيىثثثثاهحبميغ بثثثثً اسثيثثثثاصوط مثثثثً كثثثثان يعثثثثحلم يوميثثثثا

 ،( فثثثشط16.222( حفثثثان و)822وان يثثثحم ثضويثثثذ العلثثثظ إلاثثثا ال يقثثثل عثثثً ) ،الفمثثثة

وكثثان يحثثحفه بأعثثذاد وف ثثر  مثثً ةثثالب الفثثيذ  .ا عثثذا ال يثثول اإلاعثثذ  للحثثشبوهثثي مثث

الهىذية الت  كاهد أسبع  شذ ةب ر  معئولة عً ثوف ر الىعام لهثا هظ ثر إعفا هثا مثً 

.وبالش م مً معلومات َ رودوت فيها مبالغات واجثحة إال أاهثا جعكثغ (1)المشاب 

اسدات الهابلثة التث  كثان يجبيهثا ملثو  ويظهثش ان الثو  ،ووأ  ؤلاداس  الالمييية في بابثل

وجؽث ر اإلاعلومثات اإلاحثوفش   الفشط هي الت  ثشةد َثزٍ الاهىباعثات لثذذ َ ثرودوت.

 322،32ان واليثثثة بابثثثل كاهثثثد ثثثثؤدل لثثثشيبة ظثثثىوية ثقثثثذس بثثثألظ وصهثثثة مثثثً الفمثثثة)

وكاهثثد معظثثم المثشاب  ثثثذفع علثثى ؼث ل أهيثثة معمولثثة مثً اإلاعثثادن السميىثثة  ،ةغثم(

ىثثثثثثثثثا  مىحوثثثثثثثثثثة ثفثثثثثثثثثوس لىثثثثثثثثثا دافاثثثثثثثثثي المثثثثثثثثثشاب  فثثثثثثثثثي (0)لحيواهثثثثثثثثثاتأو مالبثثثثثثثثثغ أو ا .َو

 ،بشظثثيبولغ ووؽثثاَذ مجموعثثة مثثً البثثابلي ن يصثثحبون معهثثم عثثذد مثثً مىحجثثاتهم

 بالبمثثثثثثاةع
ة
 محمثثثثثثال

ة
 مثثثثثثً  ،ويقثثثثثثود احثثثثثثذَم رثثثثثثوسا

ة
 لعلثثثثثث   ىعثثثثثثا

ة
ويحمثثثثثثل أحثثثثثثذَم ؼثثثثثثيئا

 ) وأؼثوس .ويزةش َ رودوت ان علثثى والية بابل (3)القماػ
ة
ذ ( ولث522ان ثجهثض ظثىويا

.ووعثثثحيحت مثثثً ظثثثفش اظثثثح ر ان كثثثل واليثثثة ان ثشظثثثل (4)يشظثثثلون إلثثثى القفثثثوس اإلالكيثثثة

 إلثثى مقثثش الحثثاةم الالميدثث  فحيثثات ةمثثشاب 
ة
 عثثً جعثثذيذ المثثشاب  (5)ظثثىويا

ة
.فمثثال

 
ة
وكان سعايا اإلالو  والىبال  يجبرون علثى إسظثال أوالدَثم فثي ـثفة  ،بالفمة أو عيىا

                                                           

(2)Herodotus, The Histories of Herodotus,I:192. 
2) Sykes, History Of Persia,vol:1,p.163;Huart, Ancient Persia & Iranian 

Civilization,P.75. 
3) Andre Parrot,Nineveh and Babylon,(France , 1961),Fig.238. 
4) Herodotus, The Histories of Herodotus,I:192. 

 .3-0:  0اظح ر، (5)
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 ،وحمثثثلة ال ثثؤوط ،الفثثثشط بفثثفة لثثثباصيً أس ثثا  للعمثثل فثثثثي بيثثوت اإلالثثو  والىثثثبال 

 ،.وهقثثشأ عىثثذ هحميثا ظثثو  ؤلاداس  الالميييثة فثثي ألا ثثاليم(1)ولفثايا ،وبثوابيثثً وأوبثثا 

وأن ح ثثثثام ألا ثثثثاليم كثثثثاهوا يفشلثثثثون علثثثثى العثثثث ان لثثثثشاب  عيييثثثثة مثثثثً لبثثثثز ولمثثثثش 

 عً المشاب  الىقذية
ة
ا فمال  . (0)و  َر

لمثثثثثثثثشاب  مثثثثثثثثً أمالةهثثثثثثثثم كثثثثثثثثان ةبثثثثثثثثاس مثثثثثثثثال  ألاسك َثثثثثثثثم الثثثثثثثثزيً يجبثثثثثثثثون ا 

 إلثثثثثثثثثثى الثثثثثثثثثثوال  الثثثثثثثثثثزيً كثثثثثثثثثثاهوا يعثثثثثثثثثثح زلون مىثثثثثثثثثث   ،ولثثثثثثثثثثياعهم
ة
 رابحثثثثثثثثثثا
ة
ويثثثثثثثثثثذفعون مقثثثثثثثثثثذاسا

 فثثثثثي اظخؽثثثثثشا   مفثثثثثشوفاتهم ؤلاداسيثثثثثة ويحولثثثثثون مثثثثثا ثبقثثثثثى للملثثثثث ،
ة
وكثثثثثان رلثثثثث  ظثثثثثببا

.وال سي  في أن الفثشط  ثذ اهتزعثوا مثً العث ان ألاساضث   (3)ظواَش الحععظ والظلم

 للذولة
ة
ا مل ا زا يعد  أن ةبثاس مثال  ألاسك  ثذ اظححفثلوا (4)الضساعية وطعلَو .َو

 لشاب هم مً ـغاس الفالح ن العامل ن في اإلاضاسل.

اؼثثثثثثحذ اظثثثثثثحغالل العثثثثثث ان هخيجثثثثثثة أ ثثثثثثذام الفثثثثثثشط علثثثثثثى اظثثثثثثحبذام هظثثثثثثام  

ثبشي ثثثثث  لفثثثثثشك المثثثثثشاب  علثثثثثى اإلاثثثثثضاسع ن . فثثثثثاإلاضاسل البثثثثثابلي ال الثثثثثع للمثثثثثشيبة فثثثثثي 

ً الىفثثثثوؿ البا يثثثثة حتثثثثى اليثثثثوم العفثثثثش الالميدثثثث  كثثثثان يعامثثثثل بقعثثثثو . فهىثثثثا  مثثثث

ثفوس وشق الابتزاص ال اـة الت  كثان طبثا  المثشاب  ي هبثون بهثا القثشذ، وكثان َثزا 

يقثثثع بهثثثثذ  طمثثثع الفمثثثثة عثثثثً وشيثثثج وةثثثثال  أحثثثشاس و  ثثثثر أحثثثثشاس يعملثثثون فثثثثي لذمثثثثة 

اإلافثثثاس  ال اـثثثة العثثثامل ن مثثثع العثثثلىة والثثثزيً كثثثان  ىثثثاَم يعثثثخىذ علثثثى لثثثشيبة 

ى َثثثثزا فلثثثثيغ مثثثثً اإلاعثثثثحغشب أن يحفثثثثا م الفقثثثثش بؽثثثث ل وعلثثثث ة،سبيعثثثثاإلاثثثثضاسل بفثثثثفة 

مبيظ ب ن الفالح ن رل   ن  ىع ألاساض   الت  كان الفالحون يمل واهثا أول ألامثش 

                                                           
  دهثثثثذماييظ،"بالد بابثثثثل فثثثثي العهثثثثذ الالميد "،بحثثثثص لثثثثمً ةحثثثثاب: العثثثثشاق القذيم،ثشطمثثثثة:  (1)

 .470ؿ(،1976ظليم و  الحكشيت ،)بغذاد: داس الحشية للىباعة،
 .15: 5هحميا، (0)
بعة لجىثثثة و.و. ثاسن،الاظثثكىذس ألاةبر،ثشطمثثثة:صكي علي،مشاطعثثة:  ظثثثليم ظثثالم،)القاَش :مى(3)

 .64(،ؿ1963الحأليظ والترطمة واليؽش،
 .473،ؿبالد بابل في العهذ الالميد  دهذماييظ، (4)
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 رم لفمد فثي بعثن ألاحيثان إلثى أ ثل مثً رلثص 
ة
 ذ ثذهد إلى معاحات ل يلة طذا

 الحفد ظوية ،َكحاس
ة
 .(1)وأل را

هظثثثثثثام المثثثثثثشاب  ال اـثثثثثثة ثم ثثثثثثز العهثثثثثثذ الالميدثثثثثث  بحغ ثثثثثثرات ملموظثثثثثثة فثثثثثثي  

أـثثثثبحد اإلاعابثثثذ آلان ملضمثثثثة بثثثأن ثثثثثذفع إلثثثى الذولثثثثة مقثثثاديش ةب ثثثثر  مثثثثً  ار باإلاعابثثثذ،

 ،والؽثثثثثثثثثثع ر ،واإلاواءثثثثثثثثثث   ،واإلاثثثثثثثثثثاعض ،المثثثثثثثثثثشاب  فثثثثثثثثثثي ـثثثثثثثثثثفة مىثثثثثثثثثثحت وبياثثثثثثثثثثي كا  ىثثثثثثثثثثام

 ،واللثثثثثثبن ،والضبثثثثثثذ  ،والضيثثثثثثد ،والحوابثثثثثثل ،والجعثثثثثثة ،وال مثثثثثثوس  ،والحمثثثثثثوس  ،والعمعثثثثثثم

 ،وألا ثثثوات إلاثثثوظفي الذولثثثة ،ظ للمواءثثث   اإلالكيثثثةوأن ثقثثثوم بتهيئثثثة العلثثث ،والفثثثو 

كثثثثان علثثثثى اإلاعابثثثثذ الكبثثثثرذ علثثثثى وطثثثث  ال فثثثثوؿ ان ثقثثثثوم و  .ولعمثثثثال اإلاثثثثضاسل إلالكيثثثثة

 ،ومئثثثثثات ألالثثثثثو  مثثثثثً الحثثثثثاس ،بفثثثثثفة مىحظمثثثثثة بحثثثثثوف ر مئثثثثثات الثثثثثش،وط مثثثثثً اإلااؼثثثثثية

وكثثثان  ،مثثثا عثثثذا َثثثزا كاهثثثد اإلاعابثثثذ عشلثثثة  عمثثثال ال ذمثثثة القمثثثن للموابثثثذ اإلالكيثثثة.

 ،والشعثثثثثا  ،ان ثبعثثثثثص بفثثثثثشق مثثثثثً لمعثثثثثمابة مثثثثثً العبيثثثثثذ أو أة ثثثثثر مثثثثثً الثثثثثضسال عليهثثثثثا

م للعمل في البيد اإلال ي. ،والىجاسيً ،والبعحاهي ن وكان عبيذ اإلاعابثذ يشبثون  و  َر

ا ،اإلااؼثثثثثثثثثية ويىعمواهثثثثثثثثثا  ،ويمثثثثثثثثثعون آلاطثثثثثثثثثش للقفثثثثثثثثثش ،ويجثثثثثثثثثضون أـثثثثثثثثثوافها وؼثثثثثثثثثعَش

يثثثز التزامثثثاتهم ولغثثثشك لثثثمان ثىف ومثثثا إلثثثى رلثثث  مثثثً ألاعمثثثال. ،ويقىعثثثون القفثثث 

للذولثة كثثان يعث ن ممسلثثون لاـثثون للملث  ووةثثال  مثثاليون ملكيثون فثثي إداس  اإلاعابثثذ 

وفي اإلاذ  اتحذد  وإن كثل ال ثذمات  ،ول روا أن كل المشاب   ذ ثم دفعها ب املها

 .(0) ذ أهجضت في أو اتها

 

 الثوراث البابليت ضد الهيمنت الاخمينيت-

ن جعامن الغضا  مع البلذان اتححلة فأهث  ال يبفى على الكس ر أه  مهما كا

علثثثثى أاهثثثثم  وإهمثثثثا ظثثثثخبقى الىظثثثثش  إلثثثثيهم، ال يمكثثثثً ثقثثثثبلهم ةعثثثثلىة محليثثثثة حاةمثثثثة،

ومهما حاول كوسػ الحأةيذ علثى مبثرسات دلولث  بابثل واححاللهثا بأهث    ضا  أطاه .

ن الكس ثثثثر لثثثثم يكثثثثً ئفثثثث  ثثثثذ حفثثثثل علثثثثى ثأييثثثثذ مثثثثً ؤلالهثثثثة اتحليثثثثة الووىيثثثثة فثثثثي بابثثثثل،

                                                           
فاظثثيلي فاظثثيلفييت ظترو ،"معثثألة ث ثثويً مجحمعثثات الثثشق وثىوسَثثا واهحاللهثثا فثثي الؽثثشق  (1)

داس الحشيثثثة  ظثثثليم وثثث  الحكشيت ،)بغثثثذاد: ثشطمثثثة: بحثثثص لثثثمً ةحثثثاب العثثثشاق القثثثذيم، القثثثذيم"،

 .92-89(،ؿ1976اعة،للىب
 .89،ألاحمذ،الفشال،ؿ074-073،ؿبالد بابل في العهذ الالميد  دهذماييظ، (0)
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 بثثثثزل ،مقحىعثثثث
ة
ومهمثثثثا كثثثثان َىثثثثا  عثثثثذد مثثثثً ألافثثثثشاد اإلاثثثثوالي ن للفثثثثشط  ثثثثذ اعحبثثثثروا  ا

 فثثثثثأن الغالبيثثثثثة العظ ثثثثثى مثثثثثً العثثثثث ان فثثثثثي بثثثثثالد بابثثثثثل كاهثثثثثد ثثثثثثشذ مثثثثثً 
ة
كثثثثثوسػ محثثثثثشسا

لهثثثزا ظثثثشعان مثثثا اهثثثذلعد رثثثوسات عثثثذ   ألالميييثث ن  ثثثضا  ال أة ثثثر لثثثم ثحقبثثثل الفثثثشط.

 بوط  الالمييي ن:

 

 ق.م( .521كانون الثاني -522ثورة بابل ألاولى )حغرين ألاول -

ق.م. أولثثثثى السثثثثوسات التثثثث  500كاهثثثثد رثثثثوس  بابثثثثل ألاولثثثثى التثثثث  اهثثثثذلعد عثثثثام  

ويبذو أن َزٍ السوس  لثم ثثأجي هخيجثة الفثذفة اتحمثة  اهذلعد بوط  الالمييي ن،

وإهمثثثثا هابعثثثثة مثثثثً ثشاةمثثثثات عثثثثذ ، فالبثثثثابلي ن أدسكثثثثوا مىثثثثز ألايثثثثام ألاولثثثثى لالحثثثثحالل أن 

 أن الفثثشق بثث ن كثثوسػ الفثثاثن الالميدثث  وبثث ن   ،الفثثشط مثثا َثثم إال  ثثضا
ة
وأدسكثثوا أيمثثا

ثببرهثثثثا وريقثثثثثة ألالبثثثثثاس البابليثثثثثة أهثثثثث  فثثثثثي  فبعثثثثثذ مثثثثثشوس أيثثثثثام علثثثثثى الاحثثثثثحالل، هبوهابيثثثثذ.

مثثثثً ؼثثثثهش …. "فثثثثي اليثثثثوم  ق. م( ثوفيثثثثد صوطثثثثة اإلالثثثث  هبوهابيثثثثذ: 539جؽثثثثشيً السثثثثاوي )

والعؽثثشيً لؽثثهش  مثثً اليثثوم العثثابع (ماثثثد صوطثثة اإلالثث .Arahsamnuاسالؽثثامىو )

كثثل  اسالؽثثامىو إلثثى اليثثوم السالثثص مثثً ؼثثهش هيعثثان أ يمثثد مىاحثثة سظثثمية فثثي أةثثذ،

.إن َثثزا الثثىق يوجثثي لىثثا أن (1)الىثثاط رَبثثوا إلثثى م ثثان اإلاىاحثثة وؼثثعوسَم ؼثثعسة"

 علثى البثابلي ن إلثى دسطثة أاهثم اظثحمشوا فثي 
ة
وفا  صوطة اإلالث  هبوهابيثذ  ثذ أرثشت ةس ثرا

وأن ثحليثثل رلثث  ألامثش يكؽثثظ لىثثا عمثثج التثثرابي الثثزل كثثان  الب ثا  عليهثثا ظثثحة أيثثام،

ومثثثع رلثثث  فثثثأن أل رثثثوس  لثثثم ثىثثثذلع فثثثي عهثثثذ  يثثثشبي الىثثثاط بثثثزةشذ الحكثثثم اإلاعثثثحقل.

وال ه ثثاد هقثثشأ عثثً أل إؼثثاسات عثثً ثملمثثل الولثثع باظثثحشىا  ؤلاؼثثاس  ألاهفثثة  كثثوسػ،

م ،وسبمثثا كثثان رلثث  بعثثب  ظياظثثة كثثوسػ ثجثثاٍ بابثثل ،الثثزةش  وعثثذم إرثثاس  مؽثثاعَش

ويمكثثثً أن وعثثثحذل مثثثً اإلاعلومثثثات القليلثثثة التثثث  ظثثثبقد رثثثوس  بابثثثل ألاولثثثى  الذيييثثثة.

 عً أظباب السوس ،
ة
فىحً وعش  عً مماسظة اإلاوظف ن ظياظة ابتزاص أموال  ؼيئا

.ومً ووأ  المشاب  اإلافشولة يمكثً أن وعثش  أحثذ أظثباب (0)اإلاواوى ن البابلي ن

 حثثثاول ظثثثش ة ثمسثثثال وهحثثثً هقثثثشأ إؼثثثاس  عىثثثذ َ ثثثرودوت أن د السثثثوس ،
ة
اسا ألاول مثثثسال

                                                           
1) Oppenheim, Text from The Accession year of  Nabonidus,p.306. 

 .80ألاحمذ،الفشال،ؿ (0)
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.ويمكثثثثثثثً الاظثثثثثثثحيحاض أن اإلالثثثثثثثو  (1)يال   ثثثثثثثر أهثثثثثثث  لثثثثثثثم يثثثثثثثى يگرَثثثثثثث  مثثثثثثثً معبثثثثثثثذ ايعثثثثثثثا

الالميييثث ن س ثثم ادعثثثا هم بثثأاهم اظثثثحمشاس للحكثثم اتحلثثي إال أاهثثثم حثثاولوا الحفثثثول 

ةمثثثثثثثثثا أن  وحتثثثثثثثثثى ظثثثثثثثثثش ة أمثثثثثثثثثوال اإلاعابثثثثثثثثثذ البابليثثثثثثثثثة. ،علثثثثثثثثثى ألامثثثثثثثثثوال بؽثثثثثثثثثتى الوظثثثثثثثثثابل

في أعقثاب وفثا   مب ثز  ثذ حفثضت البثابلي ن علثى السثوس  وأاهثم  الالىشابات الىاؼئة

 اهحاصوا إلي 
ة
 .(0)عىذما أعلً باسديا هفع  مل ا

واهظمثثثوا ثحثثثد لثثثوا  صعثثثيم لهثثثم  ،أعلثثً أَثثثل بابثثثل السثثثوس  لثثثذ أاللميييثث ن 

وأولثثثثج علثثثثى  ،بيثثثثل( الثثثثزل أعلثثثثً ملكيحثثثث  علثثثثى بثثثثالد بابثثثثل-بيل)هثثثثذييحو-هثثثثذيىت  يثثثثذعى

ويبثذو أن  لسالص( وسبما يمثد بفثلة اليعث  إلثى هبوهابيثذ.هفع  اظم هبولزهفش )ا

فقثثثثاد ألال ثثثثر الجيثثثثوػ التثثثث  ظثثثثاست  لمثثثثاد  ،لبثثثثر َثثثثزٍ السثثثثوس   ثثثثذ أفثثثثضل داسا ألاول 

ل وؼث  ،ويظهش أن الضعيم العشالي السابش  ذ اظححور على معابش اهش دطلثة ،السوس 

الفاسظثية وهثي لىثة محكمثة ثمكثً م هثا مثً مىثع الجيثوػ   و  اهشية لهزا الغشك.

فثي و ثد سةثض طيوؼث  علثى المثفة اليمدثى إلاىثع أيثة  ثو  ععثكشية  مً الحقثذم لثذٍ،

 ،فاسظثثية  ثثذ ثثثحمكً مثثً عبثثوس ال هثثش . وس ثثم الاظثثحعذادات ه ثثي داسا فثثي عبثثوس ال هثثش

ل الجيؾ الفاسس     ،وظاس باثجاٍ بابل بعذ أن أو ع َضيمة بالسواس ولكً ما أن ـو

 لوطثثثث  أمثثثثثام  ثثثثثوات إلثثثثى صاصاهثثثثثا ) شيثثثثة ـثثثثثغ ر  علثثثثى الفثثثثثش 
ة
ات( حتثثثثى وطثثثثثذ هفعثثثث  وطهثثثثثا

ا ،فذحٍش داسا وثشاطثع السثواس إلثى بابثل ،بيل -هذييحو .ويببرهثا (3)وثحفثىوا فثي أظثواَس

بيثثل بثثابلي -"سطثثل اظثثم  هثثذييحو داسا فثثي هقثثؾ بهعثثحون عثثً أحثثذاذ السثثوس  إر يقثثول:

يثثثذ أهثثثا هبولزهفثثثش بثثثً هبوهاب ابثثثً اه ثثثرل ثمثثثشد فثثثي بابثثثل وةثثثزب علثثثى الىثثثاط بمثثثا يلثثثي:

وظثلمٍو  ،و جمثوا علثى كثل بابثل فو ظ الؽع  البابلي كل  إلى طاهث  َثزا الشطثل،

( إلثثى ظوظثثة العثثلىة علثثى البثثابلي ن.
ة
وألقيثثد القثثبن علثثى   ،فأسظثثلد مبعثثوزي )أوال

وكثان  ،الثزل يقثول أهث  هبثو لثز هفثش بيثل،-رم صحفد على بابل لذ هثذييحو اسؼيىا.

                                                           
1( Herodotus, The Histories of Herodotus,1:183. 

 .038ل،ؿظعيذ، العشاق لالل عفوس الاححال (0)
 حول السوس  اهظش: (3)

Olmstead, History Of Persian Empire,P.112;  

 .373،ؿثاسيخ الؽشق القذيم،ألاحمذ وأحمذ،84-83ألاحمذ،الفشال،ؿ
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ة
وكثان لث  أظثىول فولثعد سطثالي علثى  ،طيؽ  على اهش يقال ل  دطلة  وكان موصعثا

وعبرهثثثثثثثا دطلثثثثثثثة وظثثثثثثثاعذوي  ،وخلثثثثثثثشيً علثثثثثثثى ال يثثثثثثثل ،وخلثثثثثثثشيً علثثثثثثثى الجمثثثثثثثال ،القثثثثثثثشب

وكاهثد َىثا   ،رثم صحفثد إلثى بابثل ،بيثل-اَوسامضدا فححاسبىا ولشبد طثيؾ هثذييحو

بيثثثثثل مثثثثثع طيؽثثثثث  -مذيىثثثثثة فثثثثثي الىشيثثثثثج اظثثثثثمها صاصاهثثثثثا )صاصاهثثثثثو( و ثثثثثذ لجثثثثثأ إليهثثثثثا هثثثثثذييحو

 تحثثاسبت 
ة
.وهقثثثشأ (1)طثثثش  اإلاثثا  العثثذو"و  ححاسبىثثا فمثثثشبد طيؽثث  بقثثو ؛ف ،اظثثحعذادا

وكثان  ،إر يقول أن داسا  ثذ َثاطم بابثل عىذ َ رودوت معلومات ألشذ عً السوس ،

ولثثم يلبثثص أحثثذ البثثثابلي ن ان  ،ومثثً طيؽثث  بثثابليون يؽثثحمون داسا وع ثث شون مىثث ال

:
ة
؟ لثثى بالدةثثمالفثثشط؟ لثثم ال جعثثودون إ لثثم ثجلعثثون َىثثا أ هثثا َحثثظ بشطثثال داسا  ثثابال

ويثثزةش أن الحفثثاس اظثثثحمش  إهكثثم لثثً جعثثحولوا علثثى مثثثذيىخىا إال إرا أهجبثثد البغثثال.

وأهثثثث  فثثثثي الؽثثثثهش العؽثثثشيً مثثثثً الحفثثثثاس ا تثثثثر  علثثثثى داسا أحثثثثذ  ،ظثثثىة وظثثثثبعة أؼثثثثهش

بثثثثثثأن يقثثثثثثوم اإلالثثثثثث  ببذيعثثثثثثة البثثثثثثابلي ن   ادثثثثثثث  ويثثثثثثذعى صوب ثثثثثثروط بثثثثثثً مي ابيعثثثثثثوط،

 ويشظثثل  إلثثى وا تثر  عليثث  أن يقثثوم بمثش  بثاححالل مثثذيىتهم،
ة
 مبرحثا

ة
ب  )أل داسا( لثثشبا

 ولجوبثث  إلثثيهم
ة
م آلالثثشيً بهشبثث  مثثً ظثثيذٍ الفاسسثث    الثثبا ويقثثول  ،أَثثل بابثثل ليثثَو

 ،وأاهثثثثثم مىحثثثثثٍو  ثثثثثو  مثثثثثً الجىثثثثثذ ،َ ثثثثثرودوت أن البثثثثثابلي ن اهىلثثثثثد علثثثثثيهم ال ذعثثثثثة

 .(0)والزل ثمكً بهم مً فحن ألابواب لذاسا وبزل  دلل الفشط إلى بابل

ز ب ثثثثثثل معلومثثثثثات َ ثثثثثثرودوت  ن الحفثثثثثثاس حثثثثثول بابثثثثثثل لثثثثثثم ال يمثثثثثثكً ألالثثثثثثث 

كثثثثثاهون  00 -500جؽثثثثثشيً ألاول  3وأن السثثثثثوس  كلهثثثثثا اظثثثثثحمشت مثثثثثً) ،يعثثثثثحمش ظثثثثثيح ن

-إر طا ثىثثثثا مثثثثً َثثثثزٍ الفتثثثثر  ألثثثثوا  وثثثث ن مؤسلثثثثة باظثثثثم هثثثثذييحو ،ق. م.( 501السثثثثاوي

يثوط "العىة الت  بذأ فيها داس  .وألزت الحواسيخ ثزةش بعذ َزا الحاسيخ عباس :(3)بيل

،مثثثثثثً طهثثثثثثة ألثثثثثثشذ َثثثثثثو لثثثثثثيغ مثثثثثثً اإلاىىقثثثثثثي أن يعثثثثثثلم (4)ملثثثثثث  بابثثثثثثل ملثثثثثث  ألا ىثثثثثثاس"

ثثفها َ ثثرودوت.   ثثر  البثثابلي ن  ثثو  لضوب ثثروط تجثثشد إاهثثم وطثثذٍو بالفثثوس  التثث  ـو

أهثثث  يمكثثثً القثثثول إهمثثثا عّبثثثر بثثث  البثثثابليون مثثثً أ ثثثوال هقلهثثثا َ ثثثرودوت ثوجثثثي مثثثذذ 

                                                           
 .039-038ظعيذ،العشاق لالل عفوس الاححالل ،ؿ (1)

2)) Herodotus, The Histories of Herodotus,III:150-160. 
 .577،ؿ1،طثخ الحماسات القذيمةمقذمة في ثاسيبا ش، (3)

4) George.G.Cameron,“Darius and Xerxes In Babylonia“,In,AJSL,LVIII, 1941,p.318; 

Olmstead, History Of Persian Empire,p.112.   



072 
 

أن داسا ألاول  ثثثثثثذ اظثثثثثثحعمل وأهثثثثثث  مثثثثثثً   ثثثثثثر اإلاعثثثثثثخبعذ  ،س بثثثثثثة البثثثثثثابلي ن فثثثثثثي الححثثثثثثشس 

و حثثثل  ،وعلثثثى أل حثثثال فثثثأن داسا  ثثثذ دلثثثل بابثثثل ال ذيعثثثة مثثثً أطثثثل دلثثثول اإلاذيىثثثة.

 .(1)( ؼاب3222وهفز حكم ؤلاعذام بث ) ،ولشب أظواس اإلاذيىة وبواباتها ،السابش

 

 ق. م.521ثورة بابل الثانيت آب -

 فثثي رثثاست اإلاذي بعثذ فتثثر  وط ثثز  مثثً اهتهثثا  السثثوس  البابليثة ألاولثثى، 
ة
ىثثة مجثثذدا

وكثثثثثثان السثثثثثثابش يثثثثثذعى اسا ثثثثثثا )اسالثثثثثثا بثثثثثثً  ،فثثثثثي و ثثثثثثد كثثثثثثان داسا فثثثثثي ميثثثثثثذيا ،ق. م 501خب 

و ثثثذ ادعثثثى َثثثزا الشطثثثل الثثثزل يعثثثثمي  داسا بثثثث )أ سمدثثث ( أهثثث  هبثثثو لثثثز هفثثثثش  ،للثثثذيحا(

بثثثذأت السثثثوس  فثثثي دوبثثثاال )طىثثثوب  .وأهثثث  اثبثثثز لقثثث  ملثثث  بابثثثل ،)الشابثثثع( بثثثً هبوهابيثثثذ

.ويثثثثثثثزةش داسا فثثثثثثثي هقثثثثثثثؾ بهعثثثثثثثحون ثفاـثثثثثثثيل (0)لمادَثثثثثثثافأسظثثثثثثثل داسا  واثثثثثثثث     ،بابثثثثثثثل(

: ،إر يقثثثول أهثثث  أسظثثثل أحثثثذ  ادثثثث  ،السثثثوس  " لثثثد لثثث  ظثثثش إلثثثى  ويثثثذعى فىثثثذفاسها وأمثثثٍش

فضحثثثثثثظ فىثثثثثثذفاسها بجيؽثثثثثث    اثثثثثثثل َثثثثثثزا الجثثثثثثيؾ الثثثثثثزل يثثثثثثشفن أن يخبعدثثثثثث . ألامثثثثثثام،

م وبعثثذ اهقمثثا   ومىحدثث  اَثثوسامضدا عوهثث  وبئسادثثث   اثثثل فىثثذفاسها البثثابلي ن وأظثثَش

 فثثثي ظثثثهل مشةضاهثثثا00)
ة
عىثثثذ رلثثث   ،ألقثثثي القثثثبن علثثثى اسالثثثا والىثثثبال  أهفثثثاٍس ،( يومثثثا

 .(3)أـذست أوامشل يج  لوص ة اسالا وأثباع  في بابل"

ودلثل الفثشط  ،ق.م( 501جؽثشيً السثاوي 07 حل هبو لز هفش الشابع في )

وجؽثثث ر  ،ودمشوَثثثا ،وظثثثشق  بثثثوس اإلالثثث  فيهثثثا ،واهثثث  الجثثثيؾ الفاسسثثث   اإلاذيىثثثة ،بابثثثل

 على روستهم ،( سطل بابلي3222فادس إلى أن )اإلا
ة
 .(4)ولعوا على ال اصوق عقابا

 

 ثورة بابل الثالثت.-

 ووال عهذ داسا، 
ة
بعذ إلماد السوس  الساهية  بقيد والية بابل َادبة ثقشيبا

بثثثثثثثثثالش م مثثثثثثثثثثً أن اإلاعلومثثثثثثثثثات جؽثثثثثثثثثث ر إلثثثثثثثثثثى وطثثثثثثثثثود الثثثثثثثثثثىشابات فثثثثثثثثثثي بابثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثي أوالثثثثثثثثثثش 

                                                           
 .546،ؿالعشاق القذيم؛سو 84ألاحمذ،الفشال،ؿ (1)
؛ظثثثعيذ، 84،الفثثثشال،ؿ؛ألاحمذ577،ؿ1،طثثثثمقذمثثثة فثثثي ثثثثاسيخ الحمثثثاسات القذيمة بثثثا ش، (0)

 .039العشاق لالل عفوس الاححالل،ؿ
 .547-546،ؿالعشاق القذيمسو، (3)
 .039،ظعيذ، العشاق لالل عفوس الاححالل،ؿ547،ؿالعشاق القذيمسو،(4)
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 عامففي  ،ت ثحولد إلى روس  في عهذ احؽويشػ.ويبذو أن َزٍ الالىشابا(1)عهذٍ

 ثثثاد السثثوس  سطثثثل و  ،و حثثل السثثثواس الثثوالي الفاسسثثث   صوب ثثروط ،ق.م( رثثاست بابثثثل 480)

وـثثثثلحىا و وملثثثث  البقثثثثال  ،ؼثثثثيماوي الثثثثزل اثبثثثثز لقثثثث  ملثثثث  بابثثثثل–بثثثثابلي اظثثثثم  بيثثثثل

.وثثثثثثزةش (0)ثثثثثذل علثثثثى صعامحثثثث  للسثثثثوس  ،وبوسظثثثثيبا ،ورثثثثابج مؤسلثثثثة باظثثثثم  فثثثثي دلبثثثثات

وععثحذل ألاظثحار مؤيثذ ظثعيذ بثثزل   ،أسيبثا-اظثم رثابش خلثش يثذعى ؼثمؾالىفثوؿ 

.فثثثي حثثث ن يعحقثثثذ ألاظثثثحار )سو( أن مل ثثثان حكمثثثا بالحعا ثثث  فثثثي (3)أن بابثثثل رثثثاست مثثثشث ن

.أمثثثثا ألاظثثثثحار ألاحمثثثثذ فيقثثثثول أن ظثثثثب  رلثثثث  يعثثثثود إلثثثثى هثثثثضال دب بثثثث ن السثثثثواس (4)بابثثثثل

ن الاهقعثام الثزل وععثحيحت أ ،أسيبا دون معشفثة ظثشو  رلث –اهحهى لفالي ؼمؾ

.وال يمكً ثشطين أل مً (5)حذذ ب ن السواس ظهل على اإلال  الفاسس   لشب السوس  

أسيبثثثا وعال حثثث  –َثثثزٍ الفشلثثثيات لعثثثذم ثثثثوفش ألادلثثثة حثثثول ظهثثثوس   فثثثية ؼثثثمؾ

وكثثثان إلمثثثاد  ؼثثثيماوي( علثثثى أل حثثثال ثمكثثثً احؽثثثويشػ مثثثً إلمثثثاد السثثثوس . –)بيثثثل 

 فقثثام بحعثثزي  وربثثن السثثواس
ة
وأن كثثان يفثثع  ثقثثذيش   ،بؽثث ل فمثثيع ألال ثثر وحؽثثيا

سجم ال شاب الزل أـاب بابل و حزا  بؽ ل ممبوه . فئرا كثان َ ثرودوت  ثذ 

ثف  يعثمن لىثا باالظثحيحاض   فثأن ـو
ة
 بضياس  بابل بعذ الحادرة بعؽثشيً عامثا

ة
 ام فعال

 :.  ثثثثر أن ةحابثثثات اإلاثثثثؤسل ن آلالثثثشيً أمسثثثثال(6)بأاهثثثا  ثثثذ عاهثثثثد أرذ  ليثثثل بذسطثثثثة مثثثا

وأن اإلاعابثذ  ثثذ  ،ثثثو ي بثأن أظثواس اإلاذيىثة  ثثذ طثشدت ،وظثترابو ،يعثياطأسيثان وظح

يال واإلاعابثثثثثذ ألالثثثثثشذ يحكثثثثثشس ويثثثثثشد گوإلاثثثثثا كثثثثثان اظثثثثثم معبثثثثثذ  ايعثثثثثا ،ظثثثثثويد مثثثثثع ألاسك

 وتهثثذمد فثثي 
ة
هفثثوؿ محثثألش  فمثثً اتححمثثل أن ث ثثون ثلثث  اإلاعابثثذ  ثثذ لشبثثد طضبيثثا

ن احؽثثويشػ  ثثام .ويثثزةش َ ثثرودوت أ(7)القثثشون الالحقثثة بعثثب  ثشةهثثا دون ـثثياهة

                                                           
 .69با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (1)

2) Olmstead, History Of Persian Empire,p236; 

. 86ألاحمذ،الفشال،ؿ  
 .039ذ، العشاق لالل عفوس الاححالل،ؿظعي (3)
 . 547،ؿالعشاق القذيمسو، (4)
 .86ألاحمذ،الفشال،ؿ (5)

 .548،ؿالعشاق القذيم سو، (6)
 .548،ؿالعشاق القذيم سو، (7)
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ولع  في عيالم حيص و .(1) وألز ثمسال مشدو  الزَ  ،يالگبقحل كاًَ معبذ ايعا

(.كثثان مثثً أَثثم هحثثابت رثثوس  بابثثل 0وبثثزل  ثو فثثد اححفثثاالت الاةيحثثو) ،ثمثثد إرابحثث 

بقية الواليات مجشد  وعذ ،السالسة َو طعل احؽويشػ يحعف  للعىفش الفاسس  

 ل ،سعايثثا ثثثثابع ن
ة
لم اهثثثة الحمثثثاسية التثثث  ثحمحثثثع بهثثثا بعثثثن الواليثثثات ولثثثم  هثثثحم إوال ثثثا

 .(3)وبزل  ثبلى عً لقب  مل  بابل ،مسل بابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Herodotus, The Histories of Herodotus,I,183. 

(7) Olmstead, History Of Persian Empire,P237; 

 .042يذ، العشاق لالل عفوس الاححالل،ؿ؛ظع86ألاحمذ،الفشال،ؿ
 .68با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ (3)
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 العادطالففل 

-334الؽشق ألادوى القذيم ثحد حكم الاظكىذس اإلاقذووي )

 (1) بل اإلايالد( 303

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .0212/لعىة: 118( وؽش البحص في مجلة الاظحار/كلية التربية/طامعة بغذاد/العذد:1
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ليوهثان هحثو  بل اإلاثيالد ثحثش  الاظثكىذس اإلاقثذووي مثً بثالد ا 334في عام 

وفثثثثثثي  مثثثثثثون رالرثثثثثثة أعثثثثثثوام ثمكثثثثثثً مثثثثثثً ثحىثثثثثثيم ؤلامبراووسيثثثثثثة الالميييثثثثثثة  ،الؽثثثثثثشق 

وظهثثثثوس إمبراووسيثثثثة  واحثثثثحالل مىثثثثاوج الؽثثثثشق ألادوثثثثى التثثثث  كاهثثثثد لالثثثثعة للفثثثثشط،

في َزا البحص ظخحم معالجة القمايا ال اـة  إ شيقية  ول مش  في ثاسيخ اليوهان.

ظثثثثكىذس ثجثثثثاٍ مىثثثثاوج الؽثثثثشق بالؽثثثثشق القثثثثذيم وأَمهثثثثا ةيثثثثظ اجعثثثثمد ظياظثثثثة الا 

ألادوى؟ وما َو مو ظ َزٍ اإلاىاوج مً حكم الاظثكىذس اإلاقثذووي؟ ومثا هثي الىحثابت 

 الفعلية الححالل الاظكىذس للؽشق القذيم؟.

 

 صياصت الاصكندر امللدوني في الغرق ألا نى.-

وععحقثذ ألاظثحار اهثذسو  ال وعثش  الكس ثر عثً إطثشا ات الاظثكىذس ؤلاداسيثة، 

 ن إن الاظثكىذس لثم يثأت بجذيثذ فثي معظثم الترثيبثات ؤلاداسيثة التث   ثام بهثا.سوبثشت بثش 

الىظثثثثثثثثثثثثثام الفاسسثثثثثثثثثثثث   فثثثثثثثثثثثثثي ثقعثثثثثثثثثثثثيم ؤلامبراووسيثثثثثثثثثثثثثة إلثثثثثثثثثثثثثى  و ثثثثثثثثثثثثذ الثثثثثثثثثثثثثز ب ثثثثثثثثثثثثل بعثثثثثثثثثثثثثاوة،

واليات)ظترابيات(،وولثثثع فثثثثي اإلاىاـثثثث  الح وميثثثة الشبيعثثثثة مثثثثً يعحمثثثذ علثثثثيهم مثثثثً 

ظثكىذس  ثذ عمثل .وال همحل  معلومثات حثول إرا مثا كثان الا (1)اإلاقذوهي ن واليوهاهي ن

ثثثثثالحات علثثثثثى الىظثثثثثام الفاسسثثثثث   القثثثثثذيم، وسبمثثثثثا كثثثثثان يىثثثثثول  علثثثثثى إطثثثثثشا  بعثثثثثن ؤلـا

ال العترابيات القذيمة  إمبراووسثي ثحقيج مشةضية اةبر في  عً وشيج ثقىيع أـو

وبثثثثثثثثزل  ي ثثثثثثثثثون  ثثثثثثثثذ اظثثثثثثثثثخبج ثىثثثثثثثثوسا وبقثثثثثثثثث   إلثثثثثثثثى وحثثثثثثثثذات اـثثثثثثثثثغش يعثثثثثثثثهل إداستهثثثثثثثثثا،

باسليثثثثثثثثثثثثثثثثثثات)إ ليم أو العثثثثثثثثثثثثثثثثثثلو يون فيمثثثثثثثثثثثثثثثثثثا بعثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ بحقعثثثثثثثثثثثثثثثثثثيم العثثثثثثثثثثثثثثثثثثترابيات إلثثثثثثثثثثثثثثثثثثى اي

مقاوعثثثثثة(.ووعش  إن الاظثثثثثكىذس  لثثثثثل مثثثثثً ظثثثثثلىات العثثثثثحاسبة فعثثثثثل هم حثثثثثج طبايثثثثثة 

بيىمثثا كثثان ح ثثام  وةثثزل  ظثث  العملثثة إال مثثع اظثثحشىا ات  ليلثثة فثثي بابثثل. ،المثثشاب 

وكثثان مثثً  القثثالل الشبيعثثة فثثي أيثثذل ح ثثام معثثئول ن مباؼثثش  أمثثام الاظثثكىذس هفعثث .

ذ أـثثثاب  ظلثثثم أن يشفثثثع ألامثثثش إلثثثى الاظثثثكىذس حثثثج أل فثثثشد مثثثً أفثثثشاد الشعيثثثة ي ثثثون  ثثث

وجؽثث ر اإلافثثادس إلثثى وطثثود وبقثثة مثثً اإلاثثوظف ن  مباؼثثش  ةمثثا َثثو الحثثال فثثي مقثثذوهيا.

  ل ظثثثثثثكىذس،عشفثثثثثثد باظثثثثثثم اإلاؽثثثثثثشفون اإلاثثثثثثاليون الحثثثثثثابعون 
ة
وكثثثثثثاهوا يؤلفثثثثثثون عىفثثثثثثشا

 لثثثث  وصهثثثث  وأَميحثثثث .
ة
ثثثثل بثثثث ن اإلالثثثث   طذيثثثثذا وكاهثثثثد َثثثثزٍ الوظيفثثثثة جؽثثثث ل حلقثثثثة الـو

                                                           
،)بغذاد:مىبعة الحعلثثثثثثثثثثثيم ( اهثثثثثثثثثثثذسو سوبثثثثثثثثثثثشت بشن،ثثثثثثثثثثثثاسيخ اليوهان،ثشطمثثثثثثثثثثثة:  ثوفيثثثثثثثثثثثج حعثثثثثثثثثثث ن1

 .439(،ؿ1989العالي،
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ولكىىا ال وعثش  ؼثيئا عثً العال ثة التث  ثثشبي بث ن َثؤال  اإلاؽثشف ن اإلاثالي ن  واإلاضاسل.

 ةيثظ كثان ح ثام الواليثات يحفثلون علثى  وب ن العتراب في الوالية،
ة
وال وعش  أيما

مثثثثثثثا يلثثثثثثثضمهم مثثثثثثثً اإلاثثثثثثثواسد وألامثثثثثثثوال المثثثثثثثشوسية للفثثثثثثثش  علثثثثثثثى ؤلاعمثثثثثثثال ؤلاداسيثثثثثثثة فثثثثثثثي 

اسيثة يمكثً أن هالحظهثا فثي معثألح ن .كاهثد مثً ابثشص أعمثال الاظثكىذس ؤلاد(1)والياتهم

  َما:

 .ظ  الىقود-

 ثأظيغ اإلاذن الجذيذ .- 

وعثثثثثش  إن الاظثثثثثكىذس اإلاقثثثثثذووي عمثثثثثذ إلثثثثثى ظثثثثث   :باليعثثثثثبة للمعثثثثثألة ألاولثثثثثى 

وكاهثثثد اإلاؽثثث لة التثثث  واطهثثثد الاظثثثكىذس ثىىثثثول حثثثول  الىقثثثود فثثثي اإلاىثثثاوج اتححلثثثة،

لثثثثى أظثثثثاط إن الثثثثذاس  ةيفيثثثثة الحوفيثثثثج بثثثث ن العملثثثثة العؽثثثثشية العثثثثابذ  فثثثثي فثثثثاسط ع

عؽثشية  الاردث وبث ن العملثة رات الفئثة  الزَ   يعاول عؽشون ؼا ال مً الفمة،

 للمعيثثثثاس  ،مثثثثً عهثثثثذ فيليثثثث  السثثثثاوي
ة
علثثثثى أظثثثثاط إن الاظثثثثحاثش الثثثثزَ   الواحثثثثذ وبقثثثثا

لثثزا  ثثام  الاثي ثثي يعثثاول أسبعثثة وعؽثثشيً دسالمثثة فمثثية بحعثث  اإلاعيثثاس الفيييقثثي.

 لثث ، ،ا مثثً الفمثثةالاظثثكىذس بحوحيثثذ العملثثة وطعلهثث
ة
 واثبثثز اإلاعيثثاس الاثي ثثي أظاظثثا

 لعؽشيً دسالمة فمية.
ة
و ثذ بقثي الاظثكىذس محافظثا علثى  وطعل الاظحاثش معاويا

اظحبذام دوس الع  الفاسظية القابمة باظحشىا  ـوس و ض )وال وعش  ظب  رل  

 ولكثثً سبمثثا يكمثثً العثثب  فثثي إن اإلاثثذييح ن  ثثذ جعشلثثحا للحثثذم ر مثثً طثثشا  مقاومتهمثثا

(،وكاهد داس العثثثثثثثثث  فثثثثثثثثثي امفيبثثثثثثثثثوليغ)في مقثثثثثثثثثذوهيا( ألاة ثثثثثثثثثر أَميثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي ل ظثثثثثثثثثكىذس

رثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم ثجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثك بعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ رلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  اتجموعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة  ؤلامبراووسيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ثليهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا مذيىثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة بابثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل،

الفيييقية)ـيذا،بيبلوط،ع ا،دمؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثج(،رم اتجموعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

ىا  داس ظثثثث   الكيليكية)وشظوط،ؤلاظثثثثكىذسية القشيبثثثثة مثثثثً أيعثثثثوط، برؿ(،َو

والبثثثذ وان ؤلاؼثثثشا  علثثثى دوس العثثث  الحابعثثثة كثثثان  .الىقثثثود فثثثي ؤلاظثثثكىذسية فثثثي مفثثثش

و ثثذ  ثثشس الاظثثكىذس عثثذم فثثشك العملثثة الجذيثثذ  علثثى اإلاشاةثثض  للمثثوظف ن اإلالكيثث ن.

                                                           
اسن،الاظثثكىذس ألاةبر،ثشطمثثة:صكي علي،مشاطعثثة:  ظثثليم ظثثالم،)القاَش :مىبعة لجىثثة ( و.و. ث1

 .022-196(،ؿ1963الحأليظ والترطمة واليؽش،
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 لهثثثثا بعثثثث   وبابثثثثل،، وةيليكيثثثثا ،الحجاسيثثثثة الكبثثثثرذ مسثثثثل فيييقيثثثثا
ة
حيثثثثص كثثثثان معثثثثموحا

 .(1)العملة القذيمة

 رَبيثثثثثة ولكثثثثثً و ثثثثثذ لثثثثثشب الاظثثثثثكىذس ه ،كاهثثثثثد الىقثثثثثود علثثثثثى الىثثثثثشاص ؤلا شيقثثثثثي
ة
قثثثثثودا

واـثثذس  ،حيثثص أـثثبحد الذسالمثثة الوحثثذ  القياظثثية ،الغالبيثثة م هثثا كاهثثد فمثثية

 ،وعمثثثثالت ـثثثثثغ ر  ثمسثثثثل أطثثثثثضا  الذسالمثثثثثة ،دسالثثثثم أل ألاسبثثثثثع دسالمثثثثثات أيمثثثثا ثتثثثثثرا

 مثثً البروهثض أو الىحثثاط.
ة
 هقثودا

ة
  وظثكد أيمثثا

ة
 لاـثثا

ة
و ثذ أوسذ الاظثثكىذس ثفثميما

 ،  محجهثثا إلثثى اليمثث ن علثثى وطثث  اإلاعثث وةةللىقثثود حيثثص فمثثل هقثثؾ سأط الثث  طثثاه 

 .(0)وولع ـوس   ل  كاملة مع ةحابة على الظهش

وفيمثثثا يبثثثق اإلاعثثثألة الساهيثثثة فقثثثذ عمثثثل الاظثثثكىذس علثثثى جؽثثثييذ ظلعثثثلة  

والتثث  ظثثميد باظثثمة  ،ولكثثً كاهثثد معظثثم اإلاثثذن التثث  أوؽثثأَا مثثً اإلاثثذن الجذيثثذ ،

هثد ثلث  اإلاثذن معثحووىات كا لزا إهما أوؽأَا لهذ  ععكشل ـش . ،ؤلاظكىذسية

ثثثثزا مثثثثا يفعثثثثش  ثقثثثثوم بثثثثذوس الحاميثثثثات الععثثثثكشية،و  لجىثثثثودٍ اإلاشثض ثثثثة اليوهثثثثاهي ن، َو

وطثثثثثثثثثود أسبثثثثثثثثثع مثثثثثثثثثذن مثثثثثثثثثً َثثثثثثثثثزٍ الاظثثثثثثثثثكىذسيات فثثثثثثثثثي ألا ثثثثثثثثثاليم الحذوديثثثثثثثثثة الؽثثثثثثثثثمالية 

 عثثثً رلثثث  فقثثثذ كاهثثثد َثثثزٍ اإلاثثثذن ثمسثثثل مشاةثثثض إؼثثثعال حمثثثاسية (3)الؽثثثش ية
ة
.فمثثثال

ذ فثثثثي الاهخؽثثثثاس الحثثثثذسيجي إلافثثثثشدات الحمثثثثاس  إ شيقيثثثثة للمىثثثثاوج اتجثثثثاوس  لهثثثثا جعثثثثاع

.و ثثذ ي ثثون إوؽثثا  بعثثن َثثزٍ اإلاعثثحعمشات   ثثشاك ثجاسيثثة (4)ؤلا شيقيثثة فثثي الؽثثشق 

ثية بهثزا الؽثأن   ،إلاا ثحمحع ب  اإلاىىقثة مثً لفـو
ة
علثى وثشق ثجاسيثة  :كو وعهثا مثسال

                                                           
 .023-021،ؿاإلافذس هفع ( 1
( وارثثثثثثثثثثثثثج إظثثثثثثثثثثثثثماعيل ألفثثثثثثثثثثثثثال ي،"الىحد فثثثثثثثثثثثثثي العفثثثثثثثثثثثثثشيً العثثثثثثثثثثثثثلولي والفشزي"،بحثثثثثثثثثثثثثص لثثثثثثثثثثثثثمً 0

 .183-180،ؿ4(،ض1985موظوعة:حماس  العشاق،)بغذاد:داس الحشية للىباعة،
 .439( بشن،ثاسيخ اليوهان،ؿ3
( وارثثثثثثثثثثثثثج إظثثثثثثثثثثثثثماعيل ألفثثثثثثثثثثثثثال ي،"العماس  فثثثثثثثثثثثثثي العفثثثثثثثثثثثثثشيً العثثثثثثثثثثثثثلولي والفشزي"،بحثثثثثثثثثثثثثص لثثثثثثثثثثثثثمً 4

؛ وارثثثثج إظثثثثماعيل 188،ؿ3(،ض1985موظوعة:حمثثثثاس  العشاق،)بغثثثثذاد:داس الحشيثثثثة للىباعثثثثة،

مثثثثاس  ألفثثثثال ي،"اإلاذيىة مىثثثثز العفثثثثش العثثثثلولي حتثثثثى ظهثثثثوس ؤلاظثثثثالم"،بحص لثثثثمً موظوعة:ح

؛  .ديثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاكو  وط. 352،ؿ3(،ض1985العشاق،)بغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذاد:داس الحشيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة للىباعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة،

كوفاليظ،الحمثثثثثثثثثثثثثثثاسات القذيمة،ثشطمة:وعثثثثثثثثثثثثثثثيم واةثثثثثثثثثثثثثثث ن الياصاي،)دمؽج:ميؽثثثثثثثثثثثثثثثوسات عثثثثثثثثثثثثثثثال  

 .397،ؿ0(،ض0226الذيً،
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 .وجؽثث ر اإلافثثادس إلثثى إن اإلاثثذن التثث  ؼثثيذَا الاظثثكىذس بلغثثد(1)بشيثثة أو بحشيثثة سبيعثثة

ولكثثً اإلاثثذن اإلاؤةثثذ  والتثث  حفظثثد لىثثا الخ ثثجيالت الحاسيبيثثة اظثثماَا  مذيىثثة، 72

.ومً ابشص اإلاثذن التث  ؼثيذَا الاظثكىذس فثي الؽثشق ألادوثى كاهثد (0)مذيىة 18-13هي 

 وؤلاظكىذسية على دطلة. ،ؤلاظكىذسية الؽه ر  في مفش

إن دساظثثثثثثة ظياظثثثثثثة الاظثثثثثثكىذس وإداسثثثثثثث  فثثثثثثي الؽثثثثثثشق ألادوثثثثثثى القثثثثثثذيم رات  

ثمسثثثثثل البثثثثثذايات الفعليثثثثثة للعياظثثثثثة التثثثثث  ظثثثثثيىوسَا فيمثثثثثا بعثثثثثذ  :َميثثثثثة ةب ثثثثثر  اهثثثثثاأ

أو البىاإلاثة فثي  ،ظثوا  العثلو يون فثي إيثشان والعثشاق وظثوسيا ،اليوهاهيون فثي الؽثشق 

لثثثزا البثثثذ مثثثً ثخبثثثع ثىثثثوس ولثثثع مىثثثاوج الؽثثثشق ألادوثثثى كثثثل واحثثثذ  م هثثثا علثثثى  مفثثثش،

 حذ  في عهذ الاظكىذس الكب ر.

ويثثشذ  ؼثثاسات حثثول ظياظثثة الاظثثكىذس وإداسثثث   ظثثيا الفثثغشذ،همحلثث  عثثذد مثثً ؤلا 

دياكو  وكوفاليظ إن الاظثكىذس عثالج ولثع اإلاثذن اتححلثة فثي أظثيا الفثغشذ وفثج 

        :رالذ وشق وهي

 .في بعن اإلاذن يقىع بقميح  ؼشابن الؽع  الذيمقشاوية.1

 .في مذن ألشذ يعخىذ إلى الكهىوت.0

 .(3)مع بعن الؽيومل وألاعيانفي حاالت يعقذ ـالت  شبى .3 

ويمكثثثثً إن هثثثثوسد أمسلثثثثة حثثثثول الىشيقثثثثة التثثثث  جعامثثثثل بهثثثثا الاظثثثثكىذس مثثثثع اإلاثثثثذن أظثثثثيا 

  الفغشذ.

ووـثثول  وثثشواد   ،أول إطثثشا  اثبثثزٍ الاظثثكىذس بعثثذ عبثثوسٍ الثثذسدهيلان 

بثثان اثبثثز عثثذ  لىثثوات  ،حتثثى  بثثل الالححثثام مثثع القثثوات الفاسظثثية فثثي  شاهي ثثوط

العثثثث اب  إلثثثثى أبىثثثثال اليوهثثثثان الثثثثزيً للثثثثذوا أهفعثثثثهم بحلثثثث    ثثثثذم : ديييثثثثة م هثثثثا اهثثثث 

رثثثم وثثثا  عاسيثثثا حثثثول القبثثثر الحقليثثثذل الثثثزل يقثثثال اهثثث  الليل)احثثثذ أبىثثثال  الحثثثشب.

وةثثثثثشط إلثثثثثى معبثثثثثذَا  /الالي ن(.ةمثثثثا  ثثثثثذم الاظثثثثثكىذس ألالثثثثا ي إلثثثثثى أريىثثثثثا سبثثثثثة اإلاو ثثثثع

  ثثذم ن.َىثا  دسعث  الثثزل  يثل اهثث  اظثخبذل  بثثذسل يعثود إلثثى احثذ أبىثثال اليوهثان ألا

                                                           
 .352( ألفال ي،اإلاذيىة،ؿ1
( ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثامي ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعيذ ألاحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ وسلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا طثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثواد الهاؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ،ثاسيخ الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشق القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذيم:إيشان 0

 .132غذاد:مىبعة طامعة بغذاد،بال.ت(،ؿوألاهالول،)ب
 .394،ؿ0( دياكو  وكوفاليظ،الحماسات القذيمة،ض3
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ول ى إلى بشيام مع دعا  لجلث  سلثاٍ عمثا يعملث  ظلعثل هيوبحوليمثوط ابثً أليثل 

.يبثثذو إن َثثذ  الاظثثكىذس مثثً لثثالل مثثا  ثثام بثث  َثثو (1)ويقفثثذ بثث  الاظثثكىذس هفعثث 

سبثثثثثثثثي هفعثثثثثثثث  مثثثثثثثثع أظثثثثثثثثال  الؽثثثثثثثثع  اليوهثثثثثثثثاوي إلثثثثثثثثى دسطثثثثثثثثة إن ديثثثثثثثثودوسط وبلوثثثثثثثثثاس  

.ولكثثً (0)شواد  راهيثثةوطوظثثح ن يثثزةشون إن حثثشب الاظثثكىذس كاهثثد  عثثاد  حثثشب وثث

َثثل كثثان مثثا  ثثام بثث  الاظثثكىذس َثثو ولعثث  بأظثثاو ر ؤلا شيثثج الظثثيما ؤلاليثثار  وإبىالهثثا 

أم َو لغايات ظياظية بححة؟ فلىحاول فهم ـوس  مقذوهيا في التراذ  (3)ةما أؼ ر

فمىىقثثثة مقثثثذوهيا كاهثثثد عبثثثاس  عثثثً ظثثثهل يعثثثكى  ؼثثثع  للثثثيي مثثثً  اليوهثثثاوي أوال.

والايل رية)ألالباهية( ويح لم لغة ثيح   إلى أظش  اللغثات  ،ةظالالت مبحلفة كالترا ي

وإرا أسدهثثثا الذ ثثثة كثثثاهوا يح لمثثثون بلهجثثثة فمثثثة مثثثً لهجثثثات اللغثثثة  الهىذيثثة ألاوسبيثثثة،

ا مثً لغثات البرابثش ، ،ولم يكً اليوهثاهيون يفهمواهثا اليوهاهية، وهخيجثة  ولهثزا عثذَو

 فثثثثي هظثثثثش ؤلا ش 
ة
 يوهاهيثثثثا

ة
ولثثثثو إن الحفثثثثاق حثثثثذودَا  يثثثثج،لثثثثزل  لثثثثم جعثثثثذ مقثثثثذوهيا بلثثثثذا

َثثثثزا وان ال ىيثثثث   الجىوبيثثثثة بثثثثبالد اليوهثثثثان طعلهثثثثا بمثثثثشوس الثثثثضمً هفثثثثظ يوهاهيثثثثة.

.فثثثئرا (4)والثثذ الاظثثثكىذس بثثاإلاحبربش ،ألاريدثث  ديموظثثشىيغ يفثثثظ ملكهثثا فيليثثث  السثثاوي

م بشابثثثش  فلمثثثارا  كثثثان اليوهثثثاهيون ال يعثثثذون مقثثثذوهيا رات حمثثثاس  يوهاهيثثثة، وععثثثذَو

ثثثو مثثثثً   ثثثثر ؼثثثث  كثثثثان يثثثثذس  ، بثثثثي هفعثثثث  بأظثثثثال  اليوهثثثثاهي نحثثثاول الاظثثثثكىذس س  َو

فثال ؼثث  إن إطثشا ات الاظثكىذس لثثم ثكثً إال محاولثثة  هظثش  اليوهثاهي ن إلثثى مقثذوهيا،

 ظياظية لكع  اليوهاهي ن في أظيا إلى طاهب  في حشب  لذ الفشط ال أة ر.

يبذو إن ظياظة الاظثكىذس فثي أظثيا الفثغشذ َثذفد إلثى مشاعثا  ألاهظمثة  

فعىثثثثثثثثثثثثثثثثذما كثثثثثثثثثثثثثثثثان الاظثثثثثثثثثثثثثثثثكىذس فثثثثثثثثثثثثثثثثي  عياظثثثثثثثثثثثثثثثثية التثثثثثثثثثثثثثثثث  الفتهثثثثثثثثثثثثثثثثا اإلاثثثثثثثثثثثثثثثثذن اليوهاهيثثثثثثثثثثثثثثثثة،ال

وعثثثثثثثثثثادت إليهثثثثثثثثثثا  ،( أعلثثثثثثثثثثً إن َثثثثثثثثثثزٍ اإلاذيىثثثثثثثثثثة ـثثثثثثثثثثاست حثثثثثثثثثثش Illiumوشواد )ايليثثثثثثثثثثوم()

                                                           
؛وثثثثثثثثثثثث  بثثثثثثثثثثثثا ش وخلشون،ثثثثثثثثثثثثثاسيخ إيثثثثثثثثثثثثثشان 387ألاحمثثثثثثثثثثثثذ والهاؼثثثثثثثثثثثث  ،ثاسيخ الؽثثثثثثثثثثثثشق القثثثثثثثثثثثثثذيم،ؿ( 1
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ا بمثا  وألغيد ع ها المشيبة الت  كاهد ثذفعها للفشط، الذيمقشاوية، وأعاد جعم َر

و ثثذ  يىثثا بوليثثاط.وةثثشط هفعثث  فيهثثا إلثثى معبثثذ الشبثثة أر يخىاظثث  مثثع مالثثيها العحيثثذ،

 ،أعيثثثذ بىثثثثا  اإلاذيىثثثة وهثثثثي أول مذيىثثثثة ثبدثثثى علثثثثى لىثثثثي يوهاهيثثثة بمؤظعثثثثات يوهاهيثثثثة

و ثثثثذ ثبدثثثثى الاظثثثثكىذس هظثثثثام ؤلاداس   ووؽثثثثش اإلاذهيثثثثة اليوهاهيثثثثة بثثثث ن العثثثث ان اتحليثثثث ن.

وأمثثٍش أن يجمثثع هفثثغ المثثشاب  التثث  كثثان يخعثثلمها  ،الفاسسثث   وعثث ن كثثاالط ظثثتراب

ون بالحكم في اإلاذن اليوهاهية بواظىة الىغا  أو و ذ كان الفشط يمىلع الفشط.

 مثثثع إ امثثثة الحاميثثثات بثثث ن حثثث ن وألثثثش، اإلاثثثوال ن لهثثثم مثثثً الح ومثثثات الاوليغاسؼثثثية،

ورلثثثثثثثثثثثث  بحأييثثثثثثثثثثثثذ الح ومثثثثثثثثثثثثات  ،علثثثثثثثثثثثثى إن الاظثثثثثثثثثثثثكىذس اثبثثثثثثثثثثثثع وشيقثثثثثثثثثثثثة مغثثثثثثثثثثثثايش  َىثثثثثثثثثثثثا 

و ثثثثثذ أعلثثثثثً الاظثثثثثكىذس خهثثثثثزا  اهثثثثث   ثثثثثذ أجثثثثثى  الذيمقشاويثثثثثة الحثثثثثش  والاعحمثثثثثاد عليهثثثثثا،

 والعثثثثثثما  ل ثثثثثثل ،وأعثثثثثثادت الذيمقشاويثثثثثثة ،اسؼثثثثثثيةغلثثثثثثى الح ومثثثثثثات الاوليللقمثثثثثثا  ع

رثثثم إلغثثثا  المثثثشيبة التثثث   ،مذيىثثثة بثثثان جعثثثترد حقهثثثا فثثثي الحمحثثثع بقواهي هثثثا ال اـثثثة بهثثثا

ف ثثثان الثثثذيمقشاويون فثثثي مذيىثثثة ثلثثثو ألالثثثشذ يعملثثثون علثثثى  كاهثثثد ثثثثذفع إلثثثى الفثثثشط،

 اظثثثحولى ا  لثثث  الح ومثثثات اإلاواليثثثثة للفثثثشط.
ة
إلاواوىثثثثون علثثثى القلعثثثثة ففثثثثي صيليثثثا مثثثثسال

.و ثذ اححثل الاظثكىذس بىفعث  افيعثوط (1)ووشدوا الىا ية اإلاعث ن مثً  بثل الفثشط

ثثثثثثثاست الح ومثثثثثثثة فيهثثثثثثثا ديمقشاويثثثثثثثة ،واسطثثثثثثثع اإلاىفيثثثثثثث ن إليهثثثثثثثا وأعيثثثثثثثذ بىثثثثثثثا  معبثثثثثثثثذ  ،ـو

ثا ظث ااها  اسثميغ)داياها( فيها ،ووعش  إن الاظكىذس عمش مذيىة ظثم رها التث   جَش

وكلثثثثثثثثثثظ  ،محد بشيدثثثثثثثثثث  الهخيغثثثثثثثثثثووغ بثثثثثثثثثثذلولهاوظثثثثثثثثثث مىثثثثثثثثثثز مثثثثثثثثثثذ  ليعثثثثثثثثثثد بالقفثثثثثثثثثث ر .

ثثثثثثثثل الاظثثثثثثثثكىذس إلثثثثثثثثى  ،الكيمثثثثثثثثالوط بالثثثثثثثثزَاب لححشيثثثثثثثثش اإلاثثثثثثثثذن الايوليثثثثثثثثة وعىثثثثثثثثذما ـو

ظاسديغ لشض مي ريىيغ  ابذ  لعثة ظثاسديغ الظثحقبال  مثع أَثل اإلاذيىثة بىثا  علثى 

ثثثثا فثثثثي  ،وعثثثثذ الاظثثثثكىذس بئسطثثثثال  ثثثثواهي هم القذيمثثثثة وظثثثثلموا لثثثث  الكىثثثثوص التثثثث  حفظَو

 علثى ليثذياوأ ام الا  القلعة.
ة
ولثم يعثمن لث  بجمثع المثشاب   ،ظكىذس اظاهذس حاةمثا

  والشظثثثوم التثثث  أظثثثىذت إلثثثى هيكيثثثاط اليوهثثثاوي،
ة
ةمثثثا عثثث ن بوظثثثيياط اإلاقثثثذووي  ابثثثذا

ولكثثً ظثثمن  َثثل ليثثذيا بحثثج الحقاضثث   أمثثام اتحثثاةم الووىيثثة  لحاميثثة ظثثاسديغ،

 للقواه ن ال اـة بهم
ة
 .(0)ووبقا
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ظثثثكىذس كاسيثثثا حيثثثص سحبثثثد بثثث  ادا أسملثثثة كاهثثثد ال ىثثثو  الساهيثثثة دلثثثول الا 

وكاهثد  ثذ ظثلبد العثلىة علثى يثذ  ،ادسيوط وؼقيقة الحاةم العثابج ماوظثولوط

وبعثذ ا ححثام  ،و ذ ثبيد الاظكىذس وظثلمد إليث   لعثة الىثذا أليها بيكعوداسوط.

 .(1)الاظكىذس إلاذيىة َالي اسهاظوط سد الاظكىذس ادا إلى حكم واليتها

  وبيعثثثيذيا،  ،بحملثثثة فثثثي طبثثثال ليكيثثثا عقثثث  رلثثث الاظثثثكىذس  ظثثثاس
ة
مهاطمثثثا

لثثثثثيقد  التثثثثث القبابثثثثل اإلاعحفثثثثثمة بعثثثثفو  الثثثثثحالل فثثثثي الؽثثثثثحا  عىثثثثذما ث ثثثثثون السلثثثثوض 

فذلل أول ألامثش  وطعلد الححكم فيهم أمشا ظهال، ال ىاق على سطالها في الوديان،

ومثً رثم عثث ن  وسحبثد بث  فاظثيليغ فثثي بامفيليثا، ،واظخعثلمد مثذن ليكيثثا ،اإلايليثاد

 على ليكيا وبامفيليا،هي
ة
والاظثحح امات  ،أ ثام الاظثكىذس الحفثون و  اسلوط حاةما

ىثثثثا  ثقبثثثثل  رثثثثم ظثثثثاس إلثثثثى بشاثثثثي، فثثثثي فاظثثثثيليغ لحمايتهثثثثا مثثثثً ألاظثثثثىول الفاسسثثثث  ، َو

ثو ثثثثثثل فثثثثثثي طبثثثثثثال بيعثثثثثثيذيا و  وظثثثثثثيذل، ،وأظثثثثثثبىذوط ،الثثثثثثوال  وال مثثثثثثول مثثثثثثً بشاثثثثثثي

 اظثثيليغ واإلايليثثاد.محوطهثثا إلثثى ثشميعثثوط،وهي القلعثثة اإلاححكمثثة فثثي اإلامثثشات بثث ن ف

ولثثثثثشب ظا االظثثثثثوط  و ثثثثثذ ؼثثثثثج وشيقثثثثث  ـثثثثثوب الؽثثثثثمال محثثثثثو ال وظثثثثثي القبابثثثثثل،

علثثثى اهثثث  لثثثم يبمثثثع بيعثثثيذيا وان كثثثان  ثثثذ ألثثثا   واظثثثحولى علثثثى بعثثثن الحفثثثون،

رثثثم صحثثثثظ عثثثً وشيثثثثج  الىفثثثظ الغشبثثثثي م هثثثا اظثثثثميا إلثثثى الواليثثثثة الحابعثثثة لىيثثثثاسلوط.

 لم،حً ال ثاسي ن  ثذ  بلثد أن جعثثبح ثر  بلثذوس إلثى ةياليىثال وكاهثد حاميتهثا مؤلفثة مث

ثثف  واليثا علثثى فشيجيثثا  إر لثم ثفثثلها ؤلامثذادات، و ثثذ ثثش  الاظثثكىذس اهخيغثووغ بـو

.بعثذ رلث  ثقثذم (0)مثً اإلاشثض ثة إلاشا بثة ةياليىثال التث  اظخعثلمد 1522وأبقى معث  

ىثثثثثثثا  اظثثثثثثثحقبل سظثثثثثثثال وفثثثثثثثذوا مثثثثثثثً  الاظثثثثثثثكىذس إلثثثثثثثى أهقش )أهك ثثثثثثثرا( مثثثثثثثً  وسديثثثثثثثوم، َو

و ثثثذموا إليثثث   ،وولبثثثوا مىثثث  عثثثذم  ثثثضو بالدَثثثم د خهثثثزا  معثثثحقلة،وكاهثثث بافال وهيثثا،

ذفثثثثث  لقثثثثثا  اإلالثثثثث   بفثثثثثفة سظثثثثثمية الثثثثثوال  وال مثثثثثول، وإلاثثثثثا كاهثثثثثد بغيثثثثثة الاظثثثثثكىذس َو

فثثثثثان  ثثثثثضو بافال وهيثثثثا لثثثثثم يكثثثثثً  الفاسسثثثث   داسيثثثثثوط الثثثثزل ثحثثثثثش  لقحثثثثثال الاظثثثثكىذس،
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؛و ثثثذ الثثثبعن وطثثثود امثثثشأث ن باظثثثم 555(،ؿ0227العياسثثث   لثثثبالد ألاهالثثثول،)بغذاد:بال.مي،

ادا ألاولثثثثثثثى ابىثثثثثثثثة بيكعثثثثثثثثوداسوط وصوطثثثثثثثثة اوسهحوبثثثثثثثثاثيغ،وأدا ألثثثثثثثثشذ مثثثثثثثثً كاسيثثثثثثثثا هثثثثثثثثي التثثثثثثثث  ثبيثثثثثثثثد 
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 .الطكثثا واليثثة كثثان يحكمهثثا فمثثم ثلثث  الثثبالد بفثثفة اظثثمية إلثثى يبىثثش لثث  علثثى بثثال.

وعثثثثثثثثثثثثثث ن   فثثثثثثثثثثثثثثا يثثثثثثثثثثثثثثذعى  ،بعثثثثثثثثثثثثثثذ رلثثثثثثثثثثثثثث  اطحثثثثثثثثثثثثثثا  الاظثثثثثثثثثثثثثثكىذس ةبثثثثثثثثثثثثثثذوةيا الجىوبيثثثثثثثثثثثثثثة

ولعلثثثثثثثثث  احثثثثثثثثثذ ألاعيثثثثثثثثثان اتحليثثثثثثثثث ن فثثثثثثثثثي  ( لي ثثثثثثثثثون واليثثثثثثثثثا عليهثثثثثثثثثا،Sabiktasظثثثثثثثثثابيكحاط)

ضيمثثثثثة داسيثثثثثوط دللثثثثثد ةيليكيثثثثثا لثثثثثمً دولثثثثثة (1)اإلاىىقثثثثثة .وبعثثثثثذ معشةثثثثثة أيعثثثثثوط َو

 .(0)الاظكىذس وهف  عليها ألال ر بالةشوط

لى ثىظيم ؤلاداس  في اإلاذن الت  ظيىش عليهثا فثي عمل الاظكىذس اإلاقذووي ع 

فمثثثثً اإلاعثثثثشو  إن مثثثثذها فثثثثي أظثثثثيا الفثثثثغشذ لثثثثم يحثثثثاول الاظثثثثكىذس  ،أظثثثثيا الفثثثثغشذ 

ثلثث  اإلاثثذن التثث  لثثم ثكثثً مهمثثة وعذيمثثة الجثثذوذ  إلمثثاعها وبقيثثد ثابعثثة للفثثشط،

 .(3)باليعبة لرظىول الفاسس   الزل  ذ يؽ ل لىشا على ثحشكات الاظكىذس

يجمعثثثثثثثون فثثثثثثثي أيثثثثثثثذ هم كثثثثثثثل  ةمثثثثثثثا وطثثثثثثثذَم الاظثثثثثثثكىذس، لفثثثثثثثشط،كثثثثثثثان وال  ا 

لثثثزا عمثثثل الاظثثثكىذس علثثثى  وفثثثي وظثثثعهم ظثثث  العملثثثة. العثثثلىة الععثثثكشية واإلاذهيثثثة،

ولكىثثث  لثثثم يبثثثج فثثثي أظثثثيا  اإلاذهيثثثة والحشبيثثثة واإلااليثثثة، الففثثثل بثثث ن العثثثلىات السالرثثثة:

وكثثثثان ا لثثثث  ح ثثثثام ألا ثثثثاليم أـثثثثلهم مثثثثً  الفثثثثغشذ علثثثثى ظثثثثلىات مذهيثثثثة مىففثثثثلة.

ولكىث  اظثححذذ ثجذيثذا عظيمثا بحشمثااهم  اد  اإلاقذوهي ن جعىذَم طيوؼهم،الق

وسبمثثثثثثثا احثثثثثثثحفه  مثثثثثثثً ؤلاؼثثثثثثثشا  علثثثثثثثى اإلااليثثثثثثثة وإ امثثثثثثثة مؽثثثثثثثشف ن مثثثثثثثالي ن معثثثثثثثحقل ن،

واهحفثثع بثث  علثثى اعحبثثاس  بالحقعثثيم الفاسسثث   الععثثكشل للواليثثات اإلاعثث ى بالقيثثادات،

ومعثثئول ن  ،لثث  ثحثثد إؼثثشا  مثثوظف ن ثثثابع ن اهثث  وحثثذات ماليثثة إ ليميثثة ـثثغشذ،

وبثثثثثثزل  ؼثثثثثهذت أظثثثثثثيا الفثثثثثثغشذ  أمثثثثثام اإلاؽثثثثثثشف ن اإلاثثثثثالي ن عثثثثثثً الوالية)العثثثثثترابية(.

 ولثثو احثحفه الاظثثكىذس لىفعث  بحثثج ظث  العملثثة. ظثلىة مضدوطثثة فثي كثثل ظثترابية،

و ثثثذ حثثثحم الاظثثثكىذس علثثثى اإلاثثثشا ب ن اإلاثثثالي ن طمثثثع المثثثشاب  مباؼثثثش  مثثثً الفالحثثث ن 

وسبمثثا كاهثثد  وعثثش  الكس ثثر عثثً أساضثث   اإلالثث ، وال وإيثثذال اإلاححفثثل م هثثا فثثي ال ضاهثثة.

ا مباؼش  موظفو الاظكىذس، ثقع فثي  أساض   اإلال  الوحيذ  الت  كاهد ال ثضال يذيَش

أما ةباس مالكي ألاسك  هىاق الواليات اإلاىلة على الؽاوئ ـوب الغشب والجىوب؛

 فثثثثي الهمثثثثبة الوظثثثثىى مثثثثً أظثثثثيا الفثثثثغشذ فقثثثثذ أبقثثثثوا بفثثثثفة مؤ حثثثثة علثثثثى حثثثثالهم،
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فيمثثثا عثثثذا إن الاظثثثكىذس   ن بولثثثعهم القثثثابم ةمثثثا َثثثو فثثثي العفثثثش العثثثابج،مححفظثثث

ثثثثاح  الحثثثثج فيمثثثثا َثثثثو مقثثثثشس عليهثثثثا مثثثثً  كثثثثان يعثثثثذ هفعثثثث  اإلاالثثثث  ألاعلثثثثى للمثثثثيال ـو

و ثثذ ثثثم جعيثث ن فيلوةعثثيىوط مؽثثشفا علثثى  باعحبثثاٍس العثثيذ ألاعلثثى للثثبالد. لثثشاب ،

ـثثثثثاح  ولعلثثثثث  كثثثثثان  المثثثثثشاب  فثثثثثي طميثثثثثع أسطثثثثثا  أظثثثثثيا الفثثثثثغشذ ؼثثثثثمال وثثثثثوسوط.

ومثثثثً الحفاـثثثث  عمثثثثل الحيعثثثثيج بثثثث ن  الهيمىثثثثة علثثثثى طميثثثثع اإلاؽثثثثشف ن فثثثثي الواليثثثثات،

 .(1)طهودَم

واطثث  الاظثثكىذس مؽثث لة ةب ثثر  فثثي أظثثيا الفثثغشذ مثثً طثثشا  إعثثاد  الثثىظم 

فبعثثذ إعثثاد  ألاهظمثثة الذيمقشاويثثة فثثي كثثل مذيىثثة كثثان  الذيمقشاويثثة للمثثذن َىثثا ،

فى)ةمثثثا حثثذذ فثثثي افيعثثثوط(،فان يخبعثث  اظثثثحذعا  العىاـثثثش الذيمقشاويثثة مثثثً اإلاى

ةمثثثثثا  أولئثثثثث  الثثثثثذيمقشاوي ن ظثثثثثشعان مثثثثثا يقومثثثثثوا بحفثثثثثفية لفثثثثثومهم العياظثثثثثي ن،

فمثثثثا إن اظثثثثترد الثثثثذيمقشاوي ن ظثثثثلىتهم فثثثثي اإلاذيىثثثثة حتثثثثى  حثثثذذ فثثثثي مذيىثثثثة ميخيلدثثثث ،

م العياظثثثثثي ن، بثثثثثذو ا لثثثثثزا اهبثثثثثرذ الاظثثثثثكىذس  يعملثثثثثون الثثثثثزبن والحقحيثثثثثل فثثثثثي لفثثثثثَو

وفثثثثثثثثثي افيعثثثثثثثثثوط بعثثثثثثثثثذ أن  ثثثثثثثثثام    اإلاعثثثثثثثثثألة،بالحثثثثثثثثثذلل علثثثثثثثثثى الفثثثثثثثثثوس مثثثثثثثثثً اطثثثثثثثثثل إاهثثثثثثثثثا

الثثثثثثثذيمقشاويون بقحثثثثثثثل الىا يثثثثثثثثة وابىثثثثثثث  َىثثثثثثثثا  عثثثثثثثا  هم الاظثثثثثثثثكىذس بشفمثثثثثثث  إلغثثثثثثثثا  

رثثثثثثم ثمكثثثثثثً الؽثثثثثثع  مثثثثثثً  وفثثثثثثي ليثثثثثثوط التثثثثثث  أهظمثثثثثثد إلثثثثثثى ممىثثثثثثون، المثثثثثثشيبة عثثثثثث هم.

ـثثثذس  ثثثشاس الاظثثثكىذس بئعثثثاد  اإلاىفيثثث ن وإ امثثثة  الثثثحبلق مثثثً العىاـثثثش الفاسظثثثية،

علثثى أن جعثثثشك  بحثثأليظ لجىثثثة مشاطعثثة القثثثواه ن، رثثم أمثثثش الح ومثثة الذيمقشاويثثثة،

"يعثثثول أَثثثل ليثثثوط مثثثا  وأ ثثثام حاميثثثة فثثثي اإلاذيىثثثة إلثثثى أن: الىخيجثثثة علثثثى الاظثثثكىذس،

رثثثثثم اـثثثثثثذس فثثثثثي الحثثثثثال بثثثثثئوالق ظثثثثثثشا   بيثثثثث هم مثثثثثً لالفثثثثثات وععثثثثثثود العثثثثثالم بيثثثثث هم".

و ثشس اهث   ممً كاهوا موال ن للفشط في هظ ثر دفثع مثا علثيهم مثً  شامثة، اإلا جوه ن،

يجوص في اإلاعحقبل اتهام احذ على أظاط ما كان يبذو علي  فثي اإلااضث   مثً ميثول ال 

مثثا حالثثة الىغثثا  وال وهثثثة. فاسظثثية،  ورلثث  فيمثثا عثثذا حثثالح ن اريحثث ن اظثثحشىاَما َو

ا إلى ممىون وفشوا،  وعلى رل  أمش بان أولئ  الزيً لاهوا بالفعل ليوط وظلمَو

م لثثثثثاسط ن عثثثثثً القثثثثثاهون فثثثثثي أل  وفثثثثثي حالثثثثثة  مذيىثثثثثة يحلثثثثثون فيهثثثثثا،البثثثثثذ مثثثثثً اعحبثثثثثاَس

                                                           
 .64-63( اإلافذس هفع ،ؿ1
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بيىمثثا طثثشذ جعثثليم طميثثع الىغثثا  الثثزيً كثثاهوا  القثثبن علثثيهم البثثذ مثثً محثثاةمتهم،

 .(1) ذ و عوا في يذ الاظكىذس في اإلاذن الحابع ن لها ل ي يقذموا للمحاةمة

ووعثش  إن  ال وعش  الكس ر مً إطشا ات الاظكىذس فثي ظثوسيا وفلعثى ن، 

 سيا بحعي ن ظتراب مقذووي عليها يعاوه  مؽش  مالي.الاظكىذس ا ش ألاولال في ظو 

َثثثثزا و ثثثثذ أسظثثثثل ميىثثثثيغ احثثثثذ سطثثثثال حشظثثثث  ال ثثثثاؿ إلثثثثى فيييقيثثثثا ليحثثثثولى القيثثثثاد  

وفي فلعى ن أظغ  با،و ويقوم با ؼشا  على اإلاواـالت البحشية ب ن فيييقيا وأوس 

وأمثثثثثثثثثثش بخبثثثثثثثثثثذيل اظثثثثثثثثثثم اإلاذيىثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثً  ،الاظثثثثثثثثثثكىذس فثثثثثثثثثثي يافثثثثثثثثثثا دابثثثثثثثثثثش  لمثثثثثثثثثثشب الىقثثثثثثثثثثود

 .(0)( مً   ر أن وعش  العب Joppa( إلى طوبا)Yaphoيافو)

 فثثي مفثثش وعثثش  إن الاظثثكىذس  ثثذ أبقثثى ؤلاداس  بيثثذ أَلهثثا بالذسطثثة ألاولثثى،

.ويبثثذو إن الاظثثكىذس حثثاول إسلثثا  (3)مثثا عثثذا  يثثاد  الحاميثثة التثث  أودعهثثا إلثثى  ادثثث 

 لثثزا ،اإلافثثشي ن وةعثث  ودَثثم وإبثثشاص حكمثث  بىشيقثثة ؼثثشعية علثثى الىشيقثثة اإلافثثشية

ثثثثل إلثثثثى م ،هجثثثثذٍ يقثثثثذم القثثثثشاب ن لآللهثثثثة اإلافثثثثشية فثثثثيغ  ثثثثذم القثثثثشاب ن موعىثثثثذما ـو

وكثثان لثثي  ،ومثثً رثثم ظثثافش عبثثر الصثثحشا  إلثثى واحثثة ظثثيٍو للعجثثل اإلاقثثذط أبثثيغ،

()مشسثث ى مىثثشو  Paraetoniumظثث ٍر عثثً وشيثثج العثثاحل الؽثثمالي إلثثى بشيحوهيثثوم )

ثوطثثث  طىوبثثثا إلثثثى  رثثثم وفثثثذا مثثثً إ شيثثثج بش ثثثة، ،ةمثثثا يقثثثال ،الحاليثثثة( حيثثثص اظثثثحقبل

ىثثثثا أعلىثثث  ال ثثثثاًَ ابىثثثا ل لثثثث  أمثثثثون  ،ل ثثثثي يفثثثلي فثثثثي محثثثشاب صيثثثثوط أمثثثون ، ظثثثيٍو َو

وهحثثثثً ال  وإهبثثثثا ٍ بأهثثثث  ظثثثثيحكم العثثثثالم ،وثلقثثثثى إطابثثثثات عثثثثً جعثثثثا،الث  مثثثثً أمثثثثون،

ولكثثً البثثذ مثثً إن الاظثثكىذس  ثثذ  ،وعثش  مثثا حثثذذ بثث ن الاظثثكىذس وو ثثي ؤلالثث  أمثثون 

والبذ إن الشد كان مىبئا بححقيثج  ر طهودٍ،ظأل عما يؽغل بال  وهي حملح  ومف 

أمثا الاظثكىذس هفعث  فلثم يفصثي عمثا حثذذ  خمال الاظكىذس وظثيادث  علثى العثالم،

وان لقثث  ابثثً أمثثون يعدثث  فثثي الوا ثثع اهثث  الفشعثثون الؽثثشعي  دالثثل  ثثذط ألا ثثذاط.

                                                           
 .68-67( اإلافذس هفع ،ؿ1
فالفيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوط اسياهوط،أيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثام الاظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثكىذس فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي العشاق،ثشطمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة:فؤاد طميل،)لىثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذن:داس  (0

ألاحمثثذ،ثاسيخ فلعثثى ن  ؛ظثثامي ظثثعيذ84،94ثاسن،الاظثثكىذس ألاةبثثر،ؿ؛43(ؿ0226الثثوساق،

 .087(،ؿ1979القذيم،)بغذاد:مشةض الذساظات الفلعىييية،
( وثثثثثثثثثثث  بثثثثثثثثثثثا ش، مقذمثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثثاسيخ الحمثثثثثثثثثثثاسات القذيمة،)بغذاد:ؼثثثثثثثثثثثشةة الحجثثثثثثثثثثثاس  والىباعثثثثثثثثثثثة 3

 .444،ؿ0(،،ض1956اتحذود ،
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.و ثثثذ اَثثثحم اإلاؤسلثثثون  ثثثذيما وحثثثذيسا بحفاـثثثيل سحلثثثة الاظثثثكىذس إلثثثى ظثثثيٍو (1)إلافثثثش

إر ما حذا بقابذ ععكشل لثم يفثش  بعثذ مثً حثشب عثذٍو أن  لفكش  وداللتها،لغشابة ا

يقثثوم بشحلثثثة ال ثبلثثثو مثثً مبثثثاوش  إلثثثى  لثث  الصثثثحشا  الغشبيثثثة بعيثثذا عثثثً العمثثثشان 

وععحقذ البعن إن مسل َزٍ الشحلة مما يحفج وما وعشف  عً  مً اطل صياس  معبذ.

ذ الحىهثثش إلثثى طاهثث  ميثثل   فثثية الاظثثكىذس التثث   لثث  عليهثثا الحثثأرش الثثذيد  إلثثى حثث

فلثيغ معثحغشبا إرن أن يعثتهول ظثيٍو ومعبثذ  ؼذيذ للمبثاوش  واةحىثاٍ اتجهثول،

ليثثثال الاظثثثكىذس ليعثثثحلهم  أمثثون الثثثزل رال ـثثثيح  فثثثي العثثثالم اليوهثثثاوي مىثثثز القثثثذم،

 :و ثثثثثثثثي أمثثثثثثثثون عثثثثثثثثً معثثثثثثثثحقبل خمالثثثثثثثث  الظثثثثثثثثيما وان ارىثثثثثثثث ن مثثثثثثثثً أبىثثثثثثثثال ؤلا شيثثثثثثثثج َمثثثثثثثثا

ش ثثثثثثثثل  ثثثثثثثثذ ظثثثثثثثثل ا َثثثثثثثثزا العثثثثثثثث ، بشظثثثثثثثثيوط  بيل مثثثثثثثثً  بثثثثثثثثل فيمثثثثثثثثا ثثثثثثثثثشول ألاظثثثثثثثثاو ر.َو

بهثثثثثزا العمثثثثثل يمثثثثثيظ حلقثثثثثة إلثثثثثى ثقليثثثثثذ ديدثثثثث  عشيثثثثثج يليثثثثثج بش فثثثثثيح   فا ظثثثثثكىذس

.ال يبلثثثثو َثثثثزا الثثثثشأل مثثثثً مبالغثثثثة بعثثثثن ال ثثثث    وا حفثثثثاٍس علثثثثى طاهثثثث  (0)البىوليثثثثة

ثثثثثثثو معثثثثثثثألة   فثثثثثثثية الاظثثثثثثثكىذس اإلاقثثثثثثثذووي وحبثثثثثثث  للبىولثثثثثثثة  واحثثثثثثثذ فثثثثثثثي الحعليثثثثثثثل َو

َىا  طاه  ألش يمكً أن ي ون ظببا وطيها لهزا ولكً  وا حذاب  بأبىال ؤلا شيج،

الثثزل اهتثثزل مفثثش مثثً القبمثثة الفاسظثثية كثثان عليثث  أن يسبثثد  فا ظثثكىذس الححثثش ،

ومثً اطثل ثىفيثز َثزٍ العياظثة كثان البثذ مثً إ ىثال الؽثع   الحكم اإلاقذووي فيها،

وال يبذو َثزٍ العياظثة  شيبثة عثً  اإلافشل بئيماه  الحقيقي باإلاعحقذات اإلافشية،

ففي كل مىىقة مً مىاوج الؽشق القذيمة يذللها الاظكىذس مىحفشا  ،الاظكىذس

يقثثوم باثبثثار لىثثوات ديييثثة مثثً ؼثثأاها إ ىثثال ؼثثع  َثثزٍ اإلاىىقثثة أو ثلثث  بأيماهثث  

ووؽاَذ َزٍ العياظة  ذ وبقها الاظكىذس فثي أظثيا الفثغشذ عىثذما  ،بمعحقذاتها

شاق عىثثثثثثذما أعلثثثثثثً عثثثثثثً وظيؽثثثثثثاَذَا أيمثثثثثثا فثثثثثثي العثثثثثث سبثثثثثي هفعثثثثثث  بأبىثثثثثثال ؤلاليثثثثثثار ،

                                                           
عثثثثامش ظثثثليمان واحمثثثذ مالثثثث  ؛80-82ثاسن،الاظثثثكىذس ألاةبثثثر،ؿ؛444،ؿ0( با ش،مقذمثثثة،ض1

ل،الفحيان، محال ل:مىبعة طامعة اإلاـو بثا ش ؛ 018(،ؿ1978شات في الحاسيخ القذيم،)اإلاـو

؛ مفثثثثىفى ألعبادل،العفثثثثش 433ؿبشن،ثثثثثاسيخ اليوهثثثثان،؛79وخلشون،ثثثثثاسيخ إيثثثثشان القثثثثذيم،ؿ

فثثثثوصل م اول،الؽثثثثشق ألادوثثثثى فثثثثي  ؛02(،ؿ1988الهليعت :مفثثثثش،)ب روت:داس ال همثثثثة العشبيثثثثة،

كحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  اإلافثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشل لحوصعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع العفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشيً الهليعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثت  والشوماوي،)القاَش :اإلا

 .395،ؿ0؛دياكو  وكوفاليظ،الحماسات القذيمة،ض16،ؿ(1999اإلاىبوعات،
 .01-02( اهظش َزا الشأل في:ألعبادل،العفش الهليعت ،ؿ0
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إن الىظثثش إلثثى كثثل َثثزٍ ألامسلثثة ظثثوية جعثثاعذها علثثى  احترامثث  للمعحقثثذات البابليثثة،

ثثفها بح هثثا  سظثم ـثثوس  مغثثايش  لش فثثية الاظثثكىذس، التث   لثث  علثثى الذساظثثات ـو

للبىولة فمهما أح  ؤلاوعان ألابىال وألاظاو ر فاه  ال يمكً محاكاتها في الوا ثع 

فثثثثثثثثا حشذ أن هفثثثثثثثثظ ظثثثثثثثثلو   مثثثثثثثثذسكا لهثثثثثثثثزٍ الحقيقثثثثثثثثة، والبثثثثثثثثذ وان كثثثثثثثثان الاظثثثثثثثثكىذس

فقابثثثثثذ بهثثثثثزٍ  الاظثثثثثكىذس َثثثثثو ظثثثثثلو  ظياسثثثثث   بحثثثثثد أفمثثثثثل مثثثثثً ظثثثثثلو     ثثثثث  .

ؤلام اهيثثات الععثثكشية ال يمكثثً لثث  أن ييحفثثش إرا مثثا ثحثثش  وفثثج أَثثواٍ الش فثثية 

 وحع .

بعثثذ أن أثثثم الاظثثكىذس الضيثثاس  إلثثى واحثثة ظثثيٍو عثثاد بثثالىشيج اإلاباؼثثش عبثثر  

وثفثثثش  فيثثث   عثثثاد  هظثثثام ؤلاداس   يغ حيثثثص أ ثثثام بعثثثن الو ثثثد،الصثثثحشا  إلثثثى ممفثثث

  والحكم في مفش على أظغ طذيذ  ثحل ق فيما يلي:

 عثثثثمد مفثثثثش إلثثثثى  عثثثثم ن سبيعثثثث ن ؼثثثثمالي وطىثثثثوبي)أل الوطثثثث  البحثثثثثشل 

ولكثثثثثثً حثثثثثث ن ثى ثثثثثثى  والوطثثثثث  القبلي(،وعهثثثثثثذ بثثثثثثئداس  كثثثثثثل  عثثثثثثم إلثثثثثى موظثثثثثثظ مفثثثثثثشل،

ثثثثثثثثثو بوثيعثثثثثثثثثيغ) ( إداس  Doloaspisدوالظثثثثثثثثثبيغ)(  ثثثثثثثثثثولى صميلثثثثثثثثث  Potisisاحثثثثثثثثثذَما َو

أمثثا الحثثذود الؽثثش ية والغشبيثثة فقثثذ اوؽثثأ بهمثثا مقثثاوعح ن طذيثثذث ن  الثثوطه ن معثثا.

 Cleomenes Ofكليثوميىيغ الىقشاوي ث  ) :وعث ن علثى ألاولثى ،العشبيثة وليبيثا :َمثا

Naucratisابولوهيثثثثوط ابثثثثً لثثثثاسيىوط) :( وعلثثثثى الساهيثثثثةApollonius son of 

charinus.) ج بالعثثثثثلىة الععثثثثثكشية فقثثثثثذ عثثثثث ن  ابثثثثثذيً علثثثثثى الحاميثثثثثة وفيمثثثثثا يحعلثثثثث

 Peucestes Son ofبيوةعخغ ابً م اسثاثوط) :الععكشية الت  ثشةها في مفش َما

Macartatus)، (وبالةثشوط ابثً امييحثاطBalacrus son of Amyntes ةمثا عث ن،)

َثثزا  ( ابثثذا لرظثىول.Polemon son of Theramenesبوليمثون ابثً ر ثثرامييغ)

أمثثثثثثا  هثثثثثث   ثثثثثثاد  خلثثثثثثشيً لثثثثثثبعن الوحثثثثثثذات اإلاشابىثثثثثثة فثثثثثثي ممفثثثثثثيغ وبلوصيثثثثثثوم.إلثثثثثثى طا

 والؽؤون اإلاالية فقذ عهذ ب  إلى كليوميىيغ الىقشاوي   ، ،ؤلاؼشا  على ال ضاهة

وأمثثٍش بثثان يتثثر  ح ثثام اإلاثثذيشيات ات حلفثثة يثثذيشون مقاوعثثاتهم ةمثثا كثثان ألامثثش مثثً 

كليثوميىيغ أيمثا مهمثثة  وأل ثرا عهثذ إلثى  بثل وان يجمثع مث هم المثشاب  اإلافشولثة.

 .(1)ؤلاؼشا  على بىا  مذيىة ؤلاظكىذسية الجذيذ 
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إن هظثثثش  ظثثثشععة إلثثثى َثثثزا الىظثثثام ؤلاداسل يكؽثثثظ لىثثثا هقفثثثا ظثثثاَشا فيثثث  

ثثو عثثذم وطثثود مىفثث  حثثاةم عثثام للثثبالد، وإهمثثا وصعثثد العثثلىة بعىايثثة ؼثثذيذ   َو

كثثثان أسيثثثان  و ثثثذ بثثث ن اإلاؽثثثشف ن علثثثى ؤلاداس  والؽثثثؤون الععثثثكشية والؽثثثؤون اإلااليثثثة.

ا بثثان الاظثثثكىذس فعثثثل رلثثث  عامثثثذا ليمىثثثع أل  أول مثثً الحثثثه َثثثزٍ الحقيقثثثة وفعثثثَش

وس ثم إن احثذ  حاةم بمفشدٍ مً أن يقول ظثلىح  ويثحمكً مثً الاظثحقالل بمفثش.

لكثثثثثً مثثثثثا إن  ثثثثثادس مفثثثثثش حتثثثثثى وطثثثثثذها  لثثثثثم يعثثثثثحقل بمفثثثثثش أرىثثثثثا  حيثثثثثا  الاظثثثثثكىذس،

يظهثثثثثش فثثثثثوق كثثثثثل القثثثثثاد  اإلاؽثثثثثش  علثثثثثى الؽثثثثثؤون اإلااليثثثثثة كليثثثثثوميىيغ الىقشاوي ثثثثث   

 وس ثثثم إن أعمالثثث  أ مثثبد ظثثثابش ؤلا شيثثثج، وبثثثذا كأهثث  والثثثي مفثثثش الفعلثثي. آلالثثشيً،

ولكثثثً يبثثثذو اهثثث  ظثثثل حثثثابضا لسقثثثة الاظثثثكىذس الحامثثثة حتثثثى اهثثث  بقثثثي فثثثي مىفثثثب  ويلثثثة 

ممثثا يؽثث ر فثثي ا ثثل ثقثثذيش إلثثى إن الاظثثكىذس َثثو الثثزل أعىثثاٍ َثثزٍ  حيثثا  الاظثثكىذس،

فثثثىحً وعثثمع عىثثث  للمثثثش   يثثثوميىيغ َثثثزا محثثذود  طثثثذا،ومعلوماثىثثثا عثثً كل اإلا اهثثة.

ألاولى ح ن عهذ إلي  الاظكىذس بعذ  مهثام فثي هظامث  لحكثم مفثش وأَمهثا ؤلاؼثشا  

ولكثثثً وعثثثحيحت مثثثً اظثثثم  اهثثث  مثثثً  وال وعثثثش  عثثثً ثاسيبثثث   بثثثل رلثثث . علثثثى ال ضاهثثثة،

إ شيثثج مذيىثثثة هقشاويغ)وكاهثثثد مشةثثثضا مهمثثثا   امثثثة الحجثثثاس ؤلا شيثثثج فثثثي مفثثثش مىثثثز 

وةبثثثاس  ،ش ألاظثثثش  العادظثثثة والعؽثثثشيً الفشعوهية(،والبثثثذ اهثثث  كثثثان مثثثً أعيااهثثثاعفثثث

ا،  مما يجعل  را لبر  ودسايثة بؽثؤون العثوق والحيثا  الا حفثادية اإلافثشية، ثجاَس

علثثثثثثى إن  ألامثثثثثش الثثثثثزل يجثثثثث  أن يحثثثثثوفش فثثثثثيمً يعهثثثثثثذ إليثثثثث  با ؼثثثثثشا  علثثثثثى ال ضاهثثثثثة.

إلالثثث  ليىفثثثزَا بئثقثثثان كليثثثوميىيغ لثثثم يكثثثً مجثثثشد موظثثثظ ةثثثظ  يحلقثثثى جعليمثثثات ا

فقثثثثثثذ حثثثثثاول َثثثثثزا الشطثثثثثثل مثثثثثً العثثثثثثيىش  علثثثثثى العثثثثثثوق  وإهمثثثثثا ثثثثثثاطشا وماليثثثثثثا ممحثثثثثاصا.

وعامثل اإلااليثة اإلافثثشية ةمثا يعامثثل  اإلافثشية وألاظثواق العاإلايثثة فثي البحثش اإلاحوظثثي،

ـثثثثثثة، .وبثثثثثثال ؼثثثثثث  إن وطثثثثثثود (1)وثثثثثثثاطش باظثثثثثثم الذولثثثثثثة الحثثثثثثاطش الىمثثثثثثو  ماليحثثثثثث  ال ا

ل طعل الاظكىذس ي جم عً ولع الفالحيات موظظ ومو  بهزا الؽ ل َو الز

ولكثثً كليثوميىيغ لثثم  بيثذ سطثثل واحثذ لثثزا هجثذٍ يقعثثم ؤلاداس  بث ن ةبثثاس اإلاثوظف ن،

يكثثثثثثً إداسيثثثثثثا وموحثثثثثثا فحعثثثثثث  بثثثثثثل اهتهاصيثثثثثثا اؼثثثثثثتهش بال ذيعثثثثثثة والحيلثثثثثثة فثثثثثثي ثحقيثثثثثثج 
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اظثثثثثحغل الكس ثثثثثر مثثثثثً الفثثثثثشؿ للقمثثثثثا  علثثثثثى مىاف ثثثثث   الذولثثثثثة مثثثثثً الحجثثثثثاس  أَذافثثثثث ،

م ةما ظىالح  ه مً ظياظح .و  َر

حاول كليثوميىيغ العثاي  لثعا  وبقثة الكهىثة وشيثج إلثعا   ثذستها 

ثثثثا  لمثثثثاعها. فقثثثثذ  وهمحلثثثث  أمسلثثثثة طيثثثثذ  عثثثثً مسثثثثل َثثثثزٍ العياظثثثثة: اإلااليثثثثة وابتزاَص

 كاهد محاولح  ألاولى على فئة م هم فثي مىىقثة الفيثوم التث  كاهثد ثقثذط الحمعثا ،

احثثثثذ أثباعثثثثث  واهثثثثث  اهحقامثثثثا مثثثثثً َثثثثثزٍ فثثثثادعى اهثثثثث  أرىثثثثا  صياسثثثثثث  لهثثثثثا إن ابحلثثثثع ثمعثثثثثا  

ىثثثثا ل ثثثث   الكهىثثثثة علثثثثى  الحادرثثثثة ظثثثثو  يفثثثثيذ الحماظثثثثين َىثثثثا  ويقضثثثث   عليهثثثثا، َو

إلههثثثم مثثثً الاَاهثثثثة التثثث  ظثثثحلحج بثثثث  فجمعثثثوا مثثثثا اظثثثحىاعوا مثثثً اإلاثثثثال و ثثثذمٍو إلثثثثى 

بعثثثثثثذ رلثثثثثث   ثثثثثثام بمحاولثثثثثثة راهيثثثثثثة  كليثثثثثوميىيغ جعويمثثثثثثا عثثثثثثً لعثثثثثثاسث  احثثثثثثذ أثباعثثثثثث .

ا،اظثثثتهذ  بهثثثا وبقثثثة الكهىثثثة بأظثثث إر طمثثثع ممسلثثث ن مثثثً طميثثثع اإلاعابثثثذ وأعلثثثً إن  َش

فبثثثا  الكهىثثثة علثثثى  اإلاعابثثثذ ثح لثثثظ الكس ثثثر مثثثً اإلاثثثال ولثثثزل  يجثثث  إ ثثثالق بعمثثثها.

ـثثة أو  ،معابثثذَم واثفقثثوا علثثى طمثثع مبلثثغ ةب ثثر مثثً اإلاثثال ظثثوا  مثثً أمالةهثثم ال ا

ا إلي   .(1)مً أموال اإلاعابذ و ذمَو

ح ثثثاس لحجثثثاس  القمثثثن عثثثً اهثثثحهج كليثثثوميىيغ ظياظثثثة مقفثثثود    امثثثة اح 

بثثثثثان يفثثثثثبن َثثثثثو اإلافثثثثثذس الوحيثثثثثذ للقمثثثثثن  وشيثثثثثج العثثثثثيىش  علثثثثثى العثثثثثوق اإلافثثثثثشية،

وعثثثثً َثثثثزا العثثثثبيل اظثثثثحىال الثثثثححكم فثثثثي ثجثثثثاس  القمثثثثن العاإلايثثثثة وثحذيثثثثذ  اإلافثثثثشل.

و ثذ ابحثذأ بفثشك ظثيىشث  علثى  #أظعاٍس فثي ال ثاسض علثى هحثو يحقثج الثشبن الثوف ر.

بش اإلاىافعثث ن الثثزيً كثثاهوا يىحفثثشون فثثثي ظثثوق القمثثن اإلافثثشية بثثان  ضثث ى علثثثى ظثثا

.فقثثثثذ اثجثثثث  كليثثثثوميىيغ هحثثثثو وبقثثثثة اإلاثثثثضاسع ن (0)الكهىثثثثة وةبثثثثاس اإلاثثثثضاسع ن والحجثثثثاس

اثفثثثثثثج معهثثثثثثم علثثثثثثى أن يبيعثثثثثثوا إليثثثثثث  طميثثثثثثع محفثثثثثثولهم مثثثثثثً القمثثثثثثن بالعثثثثثثعش الثثثثثثزل 

وبزل  اححكش ثجاس  القمن وأـثبن اإلافثذس الوحيثذ لهثزٍ العثلعة فثي  يفذسون ب .

عثثً وشيثج ؼثثبكة  ليثوميىيغ علثى الثثححكم با ظثواق العاإلايثة،ةثزل  عمثثل ك مفثش.

َثؤال  الثوةال  كثاهوا  مً العماظش  والوةال  ب هم في مواوئ البحش اإلاحوظي الهامثة.

وحيسما  ي القمن واسثفع ظثعٍش  يىلعوه  عً أظعاس القمن في ألاظواق ات حلفة،

ثثة فثثي الحثثال ويشظثثل إلثثى رلثث  اإلا ثثان  ثثحىات  اظثثحىال كليثثوميىيغ أن يىتهثثض الفـش
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حتثى  يثل اهث  بثال الكيثل مثً القمثن فثي  مً القمن ويبيعها بالعثعش الثزل يشيثذٍ َثو،

 12-5دسالمثثثثثثة بيىمثثثثثثا العثثثثثثعش العثثثثثثادل كثثثثثثان يتثثثثثثراو  بثثثثثث ن  30بعثثثثثثن ألاصمثثثثثثات بمبلثثثثثثغ 

فقذ ماسظها  والوا ع إن مماسظة الاحح اس لم ثكً طذيذ  في مفش، دسالمة فقي.

ولكثثً محاولثثة كليثثوميىيغ  للحجثثاس  الذالليثثة. الفشاعىثثة مثثً  بثثل فثثي احح ثثاس العثثلع

والجذيثذ فثي محاولحث  َثزٍ اهث   في إوؽا  ثجاس  احح اسية دوليثة هثي ألاولثى مثً هوعهثا.

وليغ مسثل أريىثا التث  اظثحبذمد ظثيادتها البحشيثة  ماسظها بأظالي  ثجاسية بححة،

ىثا  جعث(1)الحح اس ثجاس  البحش ألاظود فثي القثشن ال ثامغ  بثل اإلاثيالد ا،ل أل ثر .َو

ثثثثو َثثثثل  ثثثثام بهثثثثزٍ الحجثثثثاس   يجثثثث  أن يعثثثثأل بؽثثثثأن وؽثثثثاه كليثثثثوميىيغ الحجثثثثاسل. َو

لحعثثثثاب  الش  ثثثثث   أم باظثثثثثم الذولثثثثثة ولفثثثثثالحها؟ لثثثثثيغ لثثثثثذيىا سد  ثثثثثاوع علثثثثثى َثثثثثزا 

العثثثؤال ولكىىثثثا وعثثثحىيع أن وعخؽثثثظ مثثثً مفثثثادسها إن كليثثثوميىيغ  ثثثام بالحجثثثاس  

ىا  دليل يؤيذ َزا الا  على اه  سطل مً سطال الذولة. ظحيحاض َو إن بىليموط َو

 ألاول ظثثوث ر جعثثثلم مثثثً كليثثثوميىيغ فثثثي لضاهثثة الذولثثثة مبلثثثغ رماهيثثثة ألالثثثظ والىثثثد،

 .(0)مما يذل على إن أسبا  كليوميىيغ مً الحجاس  كاهد ثزَ  إلى لضيىة الذولة

ظاى الاظثكىذس إلثى ثشظثيخ اإلافثاَيم ؤلا شيقيثة فثي البلثذان اتححلثة ل رسث   

مثثثثثسال هظثثثثثم مباسيثثثثثات سيالثثثثثية وموظثثثثثيقية بمؽثثثثثاسةة  ففثثثثثي ممفثثثثثيغ فيهثثثثثا فحوحاثثثثثث ،

،ومً رم لىى أَم لىو  في ظياظثح  فثي مفثش (3)اليوهاهي ن اإلاذعويً لهزٍ الغاية

ويثثثثثثثثزةش أسيثثثثثثثثان وبلوثثثثثثثثثاس  إن  وهثثثثثثثثي جؽثثثثثثثثييذٍ مذيىثثثثثثثثة ؤلاظثثثثثثثثكىذسية لثثثثثثثثىفغ الهثثثثثثثثذ ،

الاظثثثثثكىذس أرىثثثثثا  رَابثثثثث  إلثثثثثى معبثثثثثذ أمثثثثثون فثثثثثي ظثثثثثيٍو مثثثثثش علثثثثثى  شيثثثثثة كثثثثثاهوب)أبو   ثثثثثر 

ىا  وطثثثذ مىىقثثثة محفثثثوس  بثثث ن البحثثثش وبح ثثثر  مشيثثثوه ثثثثذعى سا ثثثود  الحاليثثثة(، َو

وثو ثثثثثع للمذيىثثثثثة بعثثثثثب   ثو ثثثثثع أن ث ثثثثثون م اهثثثثثا ساةعثثثثثا  وؽثثثثثا  مذيىثثثثثة ثحمثثثثثل اظثثثثثم .

و ثثثثثثذ أحاوثثثثثثد بيؽثثثثثثأ  ؤلاظثثثثثثثكىذسية  مم ثثثثثثزات اإلاو ثثثثثثع أن جعثثثثثثيؾ فثثثثثثي ثىثثثثثثثوس واصدَثثثثثثاس.

ثثا أسيثثان حثثول اظثثحبذام الاظثثكىذس للثثذ يج ل ا ثلثث  التثث  رةَش شظثثم أظثثاو ر أؼثثهَش
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ا وثبىثثثثثثثثثثثثيي أحيا هثثثثثثثثثثثثا وةيثثثثثثثثثثثثظ فعثثثثثثثثثثثثش لثثثثثثثثثثثث  العثثثثثثثثثثثثشا  اسععثثثثثثثثثثثثحاهذيش  حثثثثثثثثثثثثذود أظثثثثثثثثثثثثواَس

(Aristanderرل  بأه  مؤؼش الصدَاس اإلاذيىة وسلا ها )(1). 

عثثثث ن الاظثثثثكىذس  بثثثثل مغادسثثثثث  مفثثثثش اإلاعثثثثئول عثثثثً ال ضاهثثثثة كليثثثثوميىيغ 

ويبذو  مؽشفا على بىا  اإلاذيىة الجذيذ  وأمش بان ث ون ؤلاظكىذسية عاـمة مفش.

ظثثكىذس كثثان َثثو إوؽثثا  مشةثثض ثجثثاسل ي ثثون ظثثو ا عظيمثثة ويحثثل محثثل إن َثثذ  الا 

ويبثثذو إن  ـثثوس فثثي البحثثش اإلاحوظثثي التثث  كاهثثد  ثثذ دمثثشت بفعثثل  ثثضوات الاظثثكىذس.

وس ثثثثثم إن مبثثثثثاوي ؤلاظثثثثثكىذسية  كليثثثثثوميىيغ طعلهثثثثثا فعثثثثثال مشةثثثثثضا ليؽثثثثثاو  الحجثثثثثاسل.

  إن إال اهثثثثثثثث  مثثثثثثثثا مثثثثثثثثً ؼثثثثثثثث العظيمثثثثثثثة لثثثثثثثثم ثوطثثثثثثثثذ إال بعثثثثثثثثذ إوؽثثثثثثثثا  البىاإلاثثثثثثثة دولثثثثثثثثتهم،

وإاها في عفٍش اححلثد م اهثة  إظكىذسية كليوميىيغ كان لها وابع اإلايىا  الحجاسل،

ولثثثثثثيغ أدل علثثثثثثى ظثثثثثثشعة همثثثثثثا   ،هقثثثثثثشاويغ ةمشةثثثثثثض للحبثثثثثثادل الحجثثثثثثاسل مثثثثثثع اليوهثثثثثثان

 بثثل اإلاثثيالد كثثان بهثثا داس وؽثثي لعثث   306ؤلاظثثكىذسية فثثي أعوامهثثا ألاولثثى مثثً اهثث  فثثي 

 .(0)يات ةب ر العملة ثفذس ع ها عملة الاظكىذس في ةم

أمثثثا بثثثالد الشافثثثذيً فقثثثثذ اححلهثثثا الاظثثثكىذس فثثثثي أعقثثثاب معشةثثثة  او ثثثثاميال 

ولثثثم يثثثالق الاظثثثكىذس فثثثي بابثثثل حشبثثثا بثثثل إن الحثثثاةم الفاسسثثث    الحاظثثثمة مثثثع الفثثثشط،

وأول عمثثثثل  ثثثثام بثثثث  اهثثثث  أعلثثثثً لعثثثث ان بابثثثثل اهثثثث   مثثثثاصيوط ظثثثثلم اإلاذيىثثثثة إلثثثثى الفثثثثاثن،

ظثثكىذس ظياظثثة الخعثثامن التثث  اثبعهثثا و ثثذ اثبثثع الا ( 3)للفثثهم مثثً الثثىهاد البرابثثش 

مسلمثا فعثل مثع اإلافثشي ن فثي  وأبقثى البثابلي ن، فأعاد ماصيوط إلثى مىفثب ، في مفش،

م الوظيفيثثثثثثة وؤلاداسيثثثثثثة والذيييثثثثثثة، ولكثثثثثثً ؼثثثثثثؤون الجثثثثثثيؾ واإلااليثثثثثثة اهيىثثثثثثد  مشاةثثثثثَض

                                                           
 ؛018؛ ظثثثليمان الفحيان،محالثثثشات فثثثي الحثثثاسيخ القثثثذيم،ؿ444-443،ؿ0( با ش،مقذمثثثة،ض1

؛ديثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاكو  16م اول،الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشق ألادوثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى،ؿ ؛02ألعبادل،العفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثش الهليعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثت ،ؿ

 .395،ؿ0ذيمة،ضوكوفاليظ،الحماسات الق
 .06ألعبادل،العفش الهليعت ،ؿ؛79ثاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ ( 0
بثثثثثثثثثثثا ش وخلشون،ثثثثثثثثثثثثاسيخ إيثثثثثثثثثثثشان ؛93ثاسن،الاظثثثثثثثثثثثكىذس ألاةبثثثثثثثثثثثر،ؿ؛445،ؿ0( با ش،مقذمثثثثثثثثثثثة،ض3

 .653،ؿ1؛با ش،مقذمة،ض82القذيم،ؿ
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واظثثثكيليبيودوس بثثثً فيلثثثو  باإلاقثثثذوهي ن فقثثثذ عثثث ن أوللثثثودوس الاميبثثثولي  ابثثثذا للجىثثثذ،

 .(1)للمشاب طابيا 

كثثثثان جعيثثثثث ن مثثثثثاصيوط ظثثثثثابقة مهمثثثثثة الن الاظثثثثثكىذس  ول مثثثثثش  يعثثثثث ن فيهثثثثثا فاسظثثثثثيا فثثثثثي 

 ولكىثثثث  لثثثثم يبولثثثث  ظثثثثلىات ععثثثثكشية وماليثثثثة التثثثث  بقيثثثثد بيثثثثذ اإلاقثثثثثذوهي ن، ؤلاداس ،

 عم العلىات السالذ وهثي اإلاذهيثة  كان كلما ع ن واليا فاسظيا، ومىز رل  الح ن،

الفثثشط دابمثثا عثثً ثثثولي العثثلىة الععثثكشية علثثى ف ثثان يق ثث    والععثثكشية واإلااليثثة،

ثثو اهثث  كثثان الثثوالي الوحيثثذ الثثزل  اهثث  فثثي أمثثش واحثثذ فقثثي كثثان إلاثثاصيوط مشةثثض فشيثثذ َو

 .(0)ظمن ل  بع  عملة

يبثثذو إن الاظثثكىذس أساد ةعثثث  ود البثثابلي ن ةمثثا فعثثثل فثثي وثثشواد  ومفثثثش 

ووعثش  اهث  .(3)و ويألز بيذ ؤلال  مشد لزا هجذٍ يقذم القشاب ن لآللهة في معابذَا،

ةب ثثر  مثثشدو الالثث  معثث  يثثذ   ،واهثث(4)مثثىن لقثث  ملثث  الجهثثات ألاسبثثع وملثث  الجميثثع

ثثثزا واثبثثثار ألالقثثثاب اإلالكيثثثة الالهثثة البابليثثثة، يعدثثث  إن الاظثثثكىذس أـثثثبن  البابليثثثة، َو

وعؽث ر أسيثان إلثى إن الكهىثة البثابليون أؼثاسوا علثى الاظثكىذس  اإلال  الؽشعي في بابل.

لقيثثثثثام بثثثثث  فثثثثثي اإلاذيىثثثثثة مثثثثثً واطبثثثثثات ديييثثثثثة ومثثثثثا يبثثثثثق الىقثثثثثوط بجميثثثثثع مثثثثثا عليثثثثث  ا

وعلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى وطثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ال فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوؿ ثقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذيم القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشاب ن إلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى  البابليثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة القذيمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة،

.ويححثثثثثذذ اإلاثثثثثؤسل ن أسيثثثثثان وابيثثثثثاهوط اهثثثثث  حيىمثثثثثا دلثثثثثل الاظثثثثثكىذس (5)بيثثثثثل)مشدو (

ثثا احؽثثويشػ، ومثثً  مذيىثثة بابثثل أمثثش البثثابلي ن أن يعيثثذوا بىثثا  كثثل اإلاعابثثذ التثث  دمَش

بيل فثي البابليثة( الثزل يكشمث  البثابليون أة ثر مثً -عا معبذ بيلوط)مشدو بي ها طمي

                                                           
؛ألاحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ 445،ؿ0با ش،مقذمثثثثثثثثثثثثثثثثثثة،ض؛37اسياهوط،أيثثثثثثثثثثثثثثثثثثام الاظثثثثثثثثثثثثثثثثثثكىذس فثثثثثثثثثثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثثثثثثثثثثشاق،ؿ( 1

 .109شق القذيم،ؿوالهاؼ  ،ثاسيخ الؽ
 .82؛با ش وخلشون،ثاسيخ إيشان القذيم،ؿ93( ثاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ0
( ماس شيثثثثثثثثثد سوثً،ثثثثثثثثثثاسيخ بابل،ثشطمة:صيىثثثثثثثثثة عثثثثثثثثثاصاس وميؽثثثثثثثثثال أبثثثثثثثثثي فالل،)ب روت:ميؽثثثثثثثثثوسات 3

ثثثثثثة اإلاؽثثثثثثحاق فثثثثثثي ثثثثثثثاسيخ  هثثثثثثود العشاق،)لىثثثثثثذن:داس 173(،ؿ1975عويثثثثثثذات، ؛يوظثثثثثثظ  ىيمة،هَض

 .84(،ؿ0226الوساق،
؛داهيثثثثثثثثثثثثثثثال جي.بوجغ،حمثثثثثثثثثثثثثثثاس  وادل 109والهاؼثثثثثثثثثثثثثثث  ،ثاسيخ الؽثثثثثثثثثثثثثثثشق القثثثثثثثثثثثثثثثذيم،ؿ( ألاحمثثثثثثثثثثثثثثثذ 4

الشافذيً:ألاظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثغ اإلاادية،ثشطمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة:كاظم ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعذ الذيً،مشاطعة:إظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثماعيل 

 .398(،ؿ0226سجاس ،)بغذاد:ميؽوسات الهيئة العامة لآلراس والتراذ،
 .37( اسياهوط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ5
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ولكى  لم يثحمكً لعثو  الحثه  ،لزا ؼشل بترميم معبذ مشدو  بقية آلالهة ألالشذ،

فقثثثثذ ثكؽثثثثفد لثثثث  جثثثث امة اإلاهمثثثثة التثثثث  عقثثثثذ العثثثثضم علثثثثى  مثثثثً ثحقيثثثثج مثثثثا فكثثثثش بثثثث ،

ثثا، ثثل ب اهجاَص معوهثثة عؽثثش  خال  عىثثذما سأذ بعثثذ ؼثثهشيً مثثً الجهثثود اهثث  لثثم يحـو

ووبقثا لعثثترابو كثثان  .طىثذل إال إلثثى إصالثثة التثراب الثثزل كثثان ي جث  آلارثثاس اإلاحذاعيثثة

 .(1)وان إعاد  اإلاباوي لم ثكحمل في حيا  الاظكىذس ،مقذاس العمل ةب را طذا

اإلافادس إن مو ظ الاظكىذس مً اليهود في بابل كان يبحلثظ بعن جؽ ر 

إر هقثشأ عثً إطبثاٍس ليهثود بابثل علثى  ذ الحقا،عً رل  اإلاو ظ في فلعى ن ةما ظ ر 

وطلثثذَم والثثز مثث هم  شامثثة ماليثثة  ،وعثثاملهم بقعثثو  ،الاؼثثترا  فثثي بىثثا  َي ثثل بيثثل

، ثثثثثالحٍو ودلثثثثثثل عثثثثثذد مثثثثثث هم فثثثثثثي  إال إن اليهثثثثثود ثثثثثثثذاسكوا ألامثثثثثش واظترلثثثثثثوا الفثثثثثثاثن ـو

.ولكً ال وعش  صحة َثزٍ ألالبثاس (0)وحاسبوا مع اإلاقذوهي ن طىبا إلى طى  ،طيؽ 

الظثثثيما وان الاظثثثكىذس ةمثثثا سأيىثثثا فثثثي ظياظثثثح  لثثثم يمثثثىهذ أل ـثثثىظ مثثثً أـثثثىا  

ولكىثث  َثثثاطم بقعثثثو  بالغثثثة اإلاثثذن التثثث  و فثثثد لثثثذٍ  ،العثث ان فثثثي ألا ثثثاليم اتححلثثثة

فهثثل كثثان اليهثثود فثثي بابثثل معثثاهذيً للعثثلىة الفاسظثثية فهثثاطمهم  وظثثاهذت الفثثشط،

وديثثثثثة اؼثثثثثترةد فثثثثثي ولكثثثثثً هحثثثثثً ال وعثثثثثش  أل  ثثثثثو   ه الاظثثثثثكىذس بعثثثثثذ دلولثثثثث  بابثثثثثل،

فمال عً رل  لم يكً اليهود في بابل إال أ لية ل يلة ال يمكً  القحال مع الفشط،

 ،لثثثزا مثثثً ألاسيثثثي أن وعثثثذ َثثثزٍ الشوايثثثة مبحلقثثثة ،أن يعثثثول الفثثثشط علثثثى معثثثاعذتها

الظثيما وإرا مثثا عشفىثا اهثث  ال ثوطثذ أل إؼثثاس  إلثى مجىثثذيً  هثود فثثي طثيؾ الاظثثكىذس 

  ما عذا َزٍ الشواية.

                                                           
 ا يثثثثثثثثثثثثثثثث  ؛173سوثً،ثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ بابثثثثثثثثثثثثثثثثل،ؿ؛37اسياهوط،أيثثثثثثثثثثثثثثثثام الاظثثثثثثثثثثثثثثثثكىذس فثثثثثثثثثثثثثثثثي العثثثثثثثثثثثثثثثثشاق،ؿ( 1

ظشةعثثثثثثثثثيان،"اسك اإلاذيىثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي بثثثثثثثثثالد بابثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثي العهثثثثثثثثثذ العثثثثثثثثثلولي"،بحص لثثثثثثثثثمً ةحثثثثثثثثثاب:العشاق 

؛ظثثثثثثثليمان 481،ؿ(1976القذيم،ثشطمة:ظثثثثثثثليم وثثثثثثث  الحكشيت ،)بغثثثثثثثذاد:داس الحشيثثثثثثثة للىباعثثثثثثثة،

؛ طثثثثثثثثثثثثثثون 188؛ ألفثثثثثثثثثثثثثثال ي،العماس ،ؿ018والفحيان،محالثثثثثثثثثثثثثثشات فثثثثثثثثثثثثثثي الحثثثثثثثثثثثثثثاسيخ القثثثثثثثثثثثثثثذيم،ؿ

مة:ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم ر عبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشحيم ألجل  ،)بغذاد:ميؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوسات دابثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثش  آلارثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاس اوجغ،بابل،ثشط

 .654-653،ؿ1؛با ش،مقذمة،ض013،ؿ(1992والتراذ،
ة اإلاؽحاق،ؿ0  .84(  ىيمة،هَض
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ش  إن الاظثثثثثكىذس حثثثثثاول إدلثثثثثال بعثثثثن اإلافثثثثثاَيم ؤلا شيقيثثثثثة إلثثثثثى بابثثثثثل وعثثثث

عؽثث ر بعثثن الكحثثاب و .(1)وم هثثا اهثث  ؼثثيذ اإلاعثثش  اليوهثثاوي َىثثا   بثثل وفاثثث  بعثثيح ن

ؤلا شيثثج الثثزيً سافقثثوا الاظثثكىذس فثثي حملحثث  إلثثى الؽثثشق إلثثى إن الاظثثكىذس كثثان يىثثول 

ذساظثثثة ألاولثثثال فثثثي .ويبقثثثى َىثثثا ظثثثؤال البثثثذ مىثثث  ل(0)طعثثثل بابثثثل عاـثثثمح  الؽثثثش ية

َثثثثثو يحعلثثثثثج بمثثثثثذذ وطثثثثثود طاليثثثثثة إ شيقيثثثثثة أو  بابثثثثثل فثثثثثي عهثثثثثذ الاظثثثثثكىذس اإلاقثثثثثذووي، و

اظثثثخيىان إ شيقثثثي فثثثي بابثثثل؟ وبحعب ثثثر أدق َثثثل َىثثثا  معثثثحووى ن إ شيثثثج يمكثثثً أن 

هقشأ ع هم في بابل؟ فا دلة الاراسية  ذ جؽ ر إلثى َثزا الا تثرا  الظثيما وطثود معثش  

َزا اإلاعش  الزل  طض  مهما في بىا  اإلاذيىة ؤلا شيقية،والزل يعذ  إ شيقي في بابل،

ىثثا  أدلثثة سبمثثا جؽثث ر إلثثى وطثثود  ال يؽثث ل أَميثثة ب ثثل ألاحثثوال باليعثثبة للبثثابلي ن. َو

ثثثثو هثثثثثوا  اإلاذيىثثثثثة ؤلا شيقيثثثثة(،فهل َثثثثثزا دليثثثثثل علثثثثى اظثثثثثخيىان إ شيقثثثثثي فثثثثثي  الا وسا)َو

  .بابل؟

بثثثثالد بابثثثثل  ال همحلثثثث  معلومثثثثات كافيثثثثة عثثثثً ثواطثثثثذ اظثثثثخيىاوي إ شيقثثثثي فثثثثي

و ثثثثثذ طثثثثشذ الا تثثثثثرا  بوطثثثثثوب البحثثثثص عثثثثثً  ثثثثي إ شيقثثثثثي فثثثثثي  ،لثثثثالل عهثثثثثذ الاظثثثثكىذس

 ولكً ما مً  ثىقيبات طشت لحأةيذ رل . مىىقة في بابل اإلاعشوفة محليا بالحم ر .

َثثثثزا مثثثثع العلثثثثم إن الثثثثبعن فعثثثثش مىىقثثثثة الحم ثثثثر  علثثثثى ااهثثثثال بقايثثثثا ألاهقثثثثاك التثثثث  

.و ذ ةؽفد الحىقيبثات ألاإلااهيثة ألاولثى (3)سفعد بأمش الاظكىذس مً حوالي بشض بابل

ا علثثثى هحثثثو سوماو ثثث   كولثثثذيفال بأاهثثثا  عثثثً معثثثاحة للحثثثشق فثثثي َثثثزٍ اإلاىىقثثثة فعثثثَش

بقايثثثا اإلاىفثثثة التثثث  بىاَثثثا الاظثثثكىذس لحثثثشق طسثثثة ـثثثذيق  َيفايعثثثحون فثثثي حثثث ن بثثث ن 

ؼثثميد إن اإلاىىقثثة اإلاكؽثثوفة مثثع عالمثثات الحثثشق سبمثثا ثثثزةش أة ثثر بعثثاحة العثثوق 

.إن وطثثود معثثش  إ شيقثثي مثثع مىىقثثة سبمثثا (4)ىىقثثة التثث  دمشتهثثا الى ثثران)الا ثثوسا( اإلا

سبمثثثثثا مثثثثثً طىثثثثثود  ،ثمسثثثثثل الا ثثثثثوسا  ثثثثثذ جؽثثثثث ر إلثثثثثى وطثثثثثود معثثثثثحووى ن إ شيثثثثثج فثثثثثي بابثثثثثل

 ثثذ اظثثكً بعمثثا مثث هم فثثي  ،الاظثثكىذس الثثزيً أظثثك هم فثثي اإلاثثذن الجذيثثذ  فثثي الؽثثشق 

                                                           
( دسوزثثثثثثثثثثثثي م ال،مثثثثثثثثثثثثذن العثثثثثثثثثثثثشاق القذيمة،ثشطمة:يوظثثثثثثثثثثثثظ يعقثثثثثثثثثثثثوب معثثثثثثثثثثثث ووي،بغذاد:مىبعة 1

 .49(،ؿ1961ؼفيج،
 .010اوجغ،بابل،ؿ؛188( ألفال ي،العماس ،ؿ0
 .654،ؿ1،مقذمة،ض( با ش3
 .399بوجغ،حماس  وادل الشافذيً،ؿ؛010اوجغ،بابل،ؿ( 4
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لىقثود فثي بابثل وهمحل  إؼاسات عً ثأظيغ الاظكىذس لثذاس لثشب ا اإلاذن القذيمة.

ثثثثثول  مباؼثثثثثش  إليهثثثثثا مثثثثثً اطثثثثثل ثثثثثثأم ن سواثثثثثث  لجىثثثثثذٍ الثثثثثزيً ؼثثثثث لوا حاميثثثثثة  بعثثثثثذ ـو

 .(1)ععكشية َىا 

 ثضودها اإلافادس بمعلومات طيذ  عً بعن إطثشا ات الاظثكىذس فثي بابثل،

فقثثثثذ حفثثثثه كثثثثل مثثثثً أسيثثثثان وظثثثثترابو معلومثثثثات ثحعلثثثثج بحثثثثذلل الاظثثثثكىذس فثثثثي حقثثثثل 

ويثثذعو  ،ويىقثثل ظثثترابو عثً احثثذ  ثاد  الاظثثكىذس ؤلاداس  البابليثة للجثثذاول وألااهثاس.

"إن الاظثثكىذس فثثخؾ الجثثثذاول وهظمهثثا مثثع طثثيؾ مثثً أثباعثثث   اسععثثحوبولوط  ولثث :

واسيثان  ،.فمال عثً رلث  فثان ظثترابو(0)واه  أيما ظذ بعن مفباتها وفحن ألشذ"

بفمثثثثثثل الاظثثثثثثكىذس الثثثثثثزل سفثثثثثثع  ي ثثثثثثجالن إن الفثثثثثثشات  ثثثثثثذ أـثثثثثثبن ـثثثثثثالحا للمالحثثثثثثة،

ثثىىا عية التثث  ؼثثيذَا الفثثشط ألالميييثثون إلاىثثع اإلاالحثثة إلثثى أعثثالي اهثثشل العثثذود الـا

ثثثال  (3)دطلثثثة والفثثثشات لؽثثثية  جثثثوم لثثثاساي .وإن لىثثثوات الاظثثثكىذس اإلاباؼثثثش  ـ 

هثثثثثي حشةثثثثثة ثبثثثثثذو مذفوعثثثثثة باَحمامثثثثثات  وثجذيثثثثثذ طثثثثثذاول الثثثثثشل والبثثثثثزل فثثثثثي الفثثثثثشات،

ي بثالد وليغ بئحعاط مً اطل سفاَية ومفلحة الىظام الضساعثي فث ،مالحية عملية

.فثثي الحقيقثثة كثثان الاظثثكىذس يملثث  أظثثىوال مثثً العثثفً الحشبيثثة التثث  هقلثثد (4)بابثثل

واهثث   ، ىعثا بالعثثفً الكب ثثر  مثثً فيييقيثا إلثثى بثثالد بابثثل ثأَبثا لغثثضو الجضيثثش  العشبيثثة

وحتثى أسيثثان  بثال سيث  يحىلث  أن ي ثثون الفثشات وفشوعث  أظثثفل بابثل فثي حالثثة طيثذ ،

واهثثثثث  أوفثثثثثذ  بابثثثثثل يخعثثثثثع  لثثثثثظ ظثثثثثفيىة حشبيثثثثثة،يقثثثثثول إن الاظثثثثثكىذس حفثثثثثش مشفثثثثثأ فثثثثثي 

والىثثثد لحجىيثثثذ مجموعثثثة  522ميغثثثالوط الكالصوميدثثث  إلثثثى فيييقيثثثة وظثثثوسيا ومعثثث  

 .(5)مً الجىذ واظحبذام خلشيً مً رول ال بر  في الؽؤون البحشية

ال همحلثثث  معلومثثثات كافيثثثة عثثثً مثثثذن بثثثالد الشافثثثذيً فثثثي عفثثثش الاظثثثكىذس 

كاهثثثد أوس  عفثثثش ظثثثاللة أوس السالسثثثة وبابثثثل ألاولثثثى،وعؽثثث ر ألاظثثثحار بثثثوجغ إلثثثى اهثثث  فثثثي 

ويبثثثذو  ثقثثوم بالحأةيثثذ بوظيفثثثة بوابثثة بثثالد الشافثثثذيً للعثثفً القادمثثة مثثثً الجىثثوب.

                                                           
 .421( بوجغ،حماس  وادل الشافذيً،ؿ1
 .50،ؿاإلافذس هفع ( 0
 .53؛بوجغ،حماس  وادل الشافذيً،42( اسياهوط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ3
 .397( بوجغ،حماس  وادل الشافذيً،ؿ4
 .397بوجغ،حماس  وادل الشافذيً،ؿ؛55-54ؿاسياهوط،أيام الاظكىذس في العشاق،( 5
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ثثول الاظثثكىذس. وكاهثثد عمثثش اسيثثثذو  إن ثلثث  الوظيفثثة  ثثذ اهحقلثثد إلثثى اسيثثثذو عىثثذ ـو

بامل و ذ ب ن الباحص ألاإلااوي فايع ظىة ح ن دلل الاظكىذس بالد بابل. 6222هحو 

( لثثثثثثذذ Teredonمىثثثثثز صمثثثثثً وويثثثثثل إن اسيثثثثثذو كاهثثثثثثد ممارلثثثثثة إلاذيىثثثثثة ثثثثثثذعى ث ريثثثثثذون)

واميثثثثثثثثثثثثاهوط  ،وديوهيعثثثثثثثثثثثثوط ،ظثثثثثثثثثثثثترابو :مبحلثثثثثثثثثثثثظ اإلاثثثثثثثثثثثثؤلف ن الكالظثثثثثثثثثثثثيكي ن أمسثثثثثثثثثثثثال

وعلثى وفثثج يوظثيبيوط هقثثال  بسيثثان.وفقثا يشيثذوجغ أو اسيثثذوجغ . وهثثي ماسظثليييوط

َثثثثثو الثثثثثزل أظثثثثثغ  بثثثثثل اإلاثثثثثيالد(  560-624عثثثثثً ابيثثثثثذيىوط إن هبولزهفثثثثثش السثثثثثاوي)

ثثو ثلمثثين مهثثم، ث ريثثذون لثثذ  ثثاسات العثثشب، فاسيثثذو مثثزكوس  فثثي هفثثوؿ بابليثثة  َو

حذيسثثثثثة واطثثثثثش مبحثثثثثوم بؽثثثثثعاس هبولزهفثثثثثش وطثثثثثذت فثثثثثي الضاويثثثثثة الؽثثثثثمالية الغشبيثثثثثة 

وهظثثثشا لعشا ثثثة اسيثثثذو فثثثان رلثثث  يجثثث  أن يىظثثثش إليثثث  علثثثى اهثثث  إعثثثاد   لض ثثثوس  اسيثثثذو.

يقثثثول ه رلثثثوط أم ثثثر البحثثثش لثثثذذ و  ثأظثثيغ إرا مثثثا كثثثان دليثثثل يوظثثثيبيوط صثثثحيحا.

وطميثع  ،الاظكىذس إن في ث ريذون يقوم الحجاس بجمع الببثوس مثً البلثذان اتجثاوس 

 .(1)الافاوية العىش  الت  ثيحجها البالد العشبية

مثثثً أعمثثثال الاظثثثكىذس اإلاهمثثثة فثثثي بثثثالد الشافثثثذيً اهثثث  ؼثثثيذ  مذيىثثثة ؤلاظثثثكىذسية علثثثى 

ببىثثا  مذيىثثة  ثثشب الىقىثثة التثث  ثلحقثثي فيهثثا إر يثثزةش بليدثث  إن الاظثثكىذس أمثثش  دطلثثة،

و ثثثثذ أوؽثثثث د اإلاذيىثثثثة فثثثثوق سابيثثثثة اـثثثثىىاعية لحمايثثثثة  اسون ب هثثثثش دطلثثثثة،ثثثثثگث ىثثثثا  الثثثث

و ثذ أساد الاظثكىذس دون ؼث  أن ث ثون  اإلاولع مً فيمثاهات ميثاٍ ألااهثاس القشيبثة.

يعثثثحوع  الحجثثثاس  البحشيثثثة الغىيثثثة القادمثثثة  اإلاذيىثثثة الجذيثثثذ  ميىثثثا  ثجاسيثثثا سبيعثثثا،

فمثثثثثثال عثثثثثثً رلثثثثثث  ث ثثثثثثون سابىثثثثثثة بثثثثثث ن الهىثثثثثثذ  مثثثثثثً الهىثثثثثثذ ومثثثثثثً ؼثثثثثثب  طضيثثثثثثش  العثثثثثثشب،

ولتهيئثثة عثثذد كثثا  مثثً العثث ان فاهثث  ثثثم إظثث ان اإلاذيىثثة  وعاـثثمح  اإلاقبلثثة فثثي بابثثل.

بثثثالجىود اإلاقثثثذوهي ن العثثثاطضيً مثثثً بثثث ن طيوؼثثث  العابثثثذ  مثثثً الحثثثشوب فثثثي ألا ثثثاليم 

  مثثثا يثثثضال ثحذيثثثذَا ()التثثثDurineةثثثزل  هقثثثل ظثثث ان مثثثً مذيىثثثة دوسيثثثً) الؽثثثش ية،

                                                           
.والوا ثثع إن مىابقثثة ثشيثثذون مثثع اسيثثذو مثثا صالثثد 429-428( بوجغ،حمثثاس  وادل الشافثثذيً،ؿ1

  ثر مؤةثذ ، فا ظثثحار ألاحمثذ يثثشذ إن َثزٍ اإلاذيىثثة بمحثل لثثيغ ببعيثذ عثثً طبثل ظثثىام فثي طىثثوب 

و مو ع  شي  مً مذيىة اسيذو.اهظش:ظامي ظعيذ ألاحمذ، "العشاق فثي ةحابثات اليوهثان العشاق َو

؛فثثثثي حثثثث ن يعحقثثثثذ الثثثثبعن إاهثثثثا فثثثثي 135،ؿ1972،لعثثثثىة:0-1،ض:06والشومان"،مجلثثثثة ظثثثثومش،م:

ثثثظ  أهحثثا  مذيىثثة الضب ثثر الحاليثثثة.اهظش:فؤاد طميثثل،العشاق فثثي القثثشن الشابثثثع اإلاثثيالدل بحعثث  ـو

 .15(،ؿ0228اإلاؤسمل الشوماوي امياهوط مشؼيليىوط،)لىذن:داس الوساق،
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( Pellaو ثثذ ظثثكً اإلاقثثذوهي ن فثثي  ثثي مثثً اإلاذيىثثة ظثث   بثثيلال)   ثثر معثثشو ( القشيبثثة.

 .(1)على اظم اإلاذيىة الت  ولذ فيها الاظكىذس

فثثثثثثثي بثثثثثثثالد فثثثثثثثاسط يؽثثثثثثث ر أسيثثثثثثثان إن ظثثثثثثث ان مذيىثثثثثثثة ظوظثثثثثثث   ثثثثثثثذ أعلىثثثثثثثوا اظخعثثثثثثثالمهم 

عثثث ن فثثثي مذيىثثثة وإن الاظثثثكىذس   ثثثذ  (0)وأعىثثثٍو مثثثا فثثثي اإلاذيىثثثة مثثثً أمثثثوال ل ظثثثكىذس

ثثثو ابثثثواليخغ العشبثثثي، ةمثثثا عثثث ن مثثثاصاسوط  ابثثثذا لحاميثثثة  ظوظثثثة ظثثثتراب فاسسثثث   َو

وميثثثذيا  ،،ةمثثثا عثثث ن وال  فثثثشط علثثثى ميثثثذيا(3)واسلثثثيالوط  ابثثثذا ألثثثش  لعثثثة ظوظثثث ،

ومعثثثثثثثث  فش ثثثثثثثثة مثثثثثثثثً  ،بثثثثثثثثاسميييون فثثثثثثثثي ميثثثثثثثثذيا ابقثثثثثثثثى(،و ثثثثثثثثذ Parartaceneباسيحاظثثثثثثثثيد )

 .(4)على اإلاواـالت البريةالترا ي ن واإلاشثض ة ةقابذ موكل باتحافظة 

حاول الاظكىذس ةما فعل في مفش مً محاولة إسظا  القيم ؤلا شيقية فثي 

ومبثثثثثثثثثثثاسا   ففثثثثثثثثثثثي ظوظثثثثثثثثثثثة هقثثثثثثثثثثثشأ عثثثثثثثثثثثً إ امحثثثثثثثثثثث  ظثثثثثثثثثثثباق الجثثثثثثثثثثثشل باإلاؽثثثثثثثثثثثاعل، إيثثثثثثثثثثثشان،

اهثثثث  أمثثثش بجمثثثثع ؼثثثبان فثثثاسط وثثثثثذسي هم علثثثى يثثثثذ  طشا ثثثث .ولكثثثً كثثثثان أَثثثم (5)سيالثثثية

 3222و ثذ جعلثم  طثيؾ اإلالث  الجذيثذ،واثبثزَم طىثذا فثي  مذسب ن مً اإلاقثذوهي ن،

.وجؽثثثثثثثث ر اإلافثثثثثثثثثادس إن (6)ؼثثثثثثثثاب فاسسثثثثثثثث   فثثثثثثثثثً الحثثثثثثثثشب والعثثثثثثثثادات واللغثثثثثثثثثة ؤلا شيقيثثثثثثثثة

عثً وشيثج ثوحيثذ العىاـثش  الاظكىذس كان يبغي ثىفيز لىة دمثت الؽثشق بثالغشب،

م اإلاقذوهيون واليوهاهيون والفشط، إمبراووسثي السالرة الكبرذ في  ولثيغ َىثا   َو

ويومئثز اححفثل  أل ؼثع  أو عىفثش ألثش. ادلثل فثي لىحث  َثزٍ،مً دليل على اهث  

                                                           
ش هودإلاان،"ميعان:دساظثثثثثثثثثثثثثثثثثة ثاسيبيثثثثثثثثثثثثثثثثثة أولية"،ثشطمثثثثثثثثثثثثثثثثثة:فؤاد طميل،مجلثثثثثثثثثثثثثثثثثة ؼثثثثثثثثثثثثثثثثثيلذن خسرثثثثثثثثثثثثثثثثث( 1

طثثون َاوعثثمان،الجغشافية الحاسيبيثثة إلاىىقثثة سأط ؛435،ؿ1964-1963،لعثثىة:10ألاظثثحار،م

ال لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيت العشبي،ثشطمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة:عادل عبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ هللا لىاب،)البفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثش :مشةض دساظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات ال لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيت 

مثثثثثثثذ،ثاسيخ ال لثثثثثثثيت ظثثثثثثثامي ظثثثثثثثعيذ ألاح؛0-1،ؿ40(،العلعثثثثثثثلة ال اـثثثثثثثة،العذد:1982العشبثثثثثثثي،

العشبثثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثثً أ ثثثثثثثثثثذم ألاصمىثثثثثثثثثثة حتثثثثثثثثثثى الححشيثثثثثثثثثثش العشبي،)البفثثثثثثثثثثش  ميؽثثثثثثثثثثوسات دساظثثثثثثثثثثات ال لثثثثثثثثثثيت 

 .429بوجغ،حماس  وادل الشافذيً،ؿ؛330(،ؿ1985العشبي،
 .40-41( اسياهوط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ0
 .94ثاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ؛43-40اسياهوط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ( 3
 .99الاظكىذس ألاةبر،ؿ( ثاسن،4
 .40( اسياهوط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ5
؛ديثثثثثثثثثثثثثثاكو  434؛بشن،ثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ اليوهثثثثثثثثثثثثثثان،ؿ81( بثثثثثثثثثثثثثثا ش وخلشون،ثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ إيثثثثثثثثثثثثثثشان القثثثثثثثثثثثثثثذيم،ؿ6

 .397،ؿ0وكوفاليظ،الحماسات القذيمة،ض
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وفي َزا الاححفال ثضوض الاظكىذس مً باسظ ن ابىة داسيوط  بضواض الؽشق والغشب.

حعثثثث  عثثثثادات اإلالثثثثو   وباسععثثثثحيغ الابىثثثثة الفثثثثغشذ الولثثثثوط الفاسسثثثث  ، الكبثثثثرذ،

فمثثثال عثثثً صواطثثث  ظثثثابقا مثثثً سوةعثثثاها ابىثثثة ملثثث  ظثثثو ذياها  العظثثثام مثثثً الفثثثشط،

و ثثثثذ   ثثثثذ ثثثثثضوض عثثثثذد ةب ثثثثر مثثثثً لثثثثباو  ظثثثثيذات مثثثثً ألاظثثثثش الؽثثثثشيفة الفاسظثثثثية،و 

ً طميعثثثثا ثقشيبثثثثا بعثثثثذ وفثثثثا  الاظثثثثكىذس. ويقثثثثال اهثثثث  ثثثثثم فثثثثي َثثثثزا اليثثثثوم صواض  ولقثثثثَو

 ابثذا مثً  82ويثزةش الثبعن اهث  ثثم صواض  جععة خال  طىثذل مثً وعثا  أظثيويات.

 ذ لثثثذاسيوط، ادثثثث  وعؽثثثش  خال  طىثثثذل)م هم َيفايعثثثحون الثثثزل ثثثثضوض ابىثثثة ألثثثش 

وثثثثثضوض بشدي ثثثثاط ابىثثثثة والثثثثي  وةشاثيثثثثوط الثثثثزل ثثثثثضوض اماظثثثثتريىة ابىثثثثة عثثثثم باسظثثثث ن،

اسثاكامثثثثثثثثثثثثا  ةمثثثثثثثثثثثثا ثثثثثثثثثثثثثضوض بىليمثثثثثثثثثثثثوط ويثثثثثثثثثثثثوميىيغ مثثثثثثثثثثثثً ابىتثثثثثثثثثثثث  اسثابثثثثثثثثثثثثاصوط: ميثثثثثثثثثثثثذيا،

والحسبيثثثثثثثد  ،واسثوهيغ...ال (.وا لثثثثثث  الظثثثثثثً إن َثثثثثثثزا الثثثثثثضواض َثثثثثثو ؤلاعثثثثثثثالن الؽثثثثثثكلي

ام الكهىثثة مثثً سطثثال الثثذيً و ثث الشظثث   السثباوثثات صوطيثثة كاهثثد  ثثذ ثمثثد مثثً  بثثل.

اتجثثثثوط واليوهثثثثاهي ن بالفثثثثلوات والثثثثذعا  بثثثثان ثححقثثثثج وحثثثثذ  مثثثثً الؽثثثثعوب واإلالثثثثل 

 .(1)وألاطىاط في ظل ؤلامبراووسية

 

 موكف صكان الغرق ألا نى من احخالل الاصكندر امللدوني.-

إن محاولثثثثة فهثثثثم مو ثثثثظ مىثثثثاوج الؽثثثثشق ألادوثثثثى مثثثثً الاظثثثثكىذس اإلاقثثثثذووي  

معثثثثألة مهمثثثثة و ثثثثذ الحلفثثثثد َثثثثزٍ اإلاوا ثثثثظ فثثثثي كثثثثل مىىقثثثثة عثثثثً  واححاللثثثث   سالثثثثيها

 علثثى اهثثث  محشسَثثثا، با ظثثثكىذسفثثثبعن مىثثاوج الؽثثثشق القثثثذيم  ثثذ سحبثثثد  ،ألالثثشذ 

وهجثثثثذ َثثثثاث ن الفثثثثوسث ن فثثثثي و ثثثثد  وألالثثثثشذ سفمثثثثد لمثثثثوعها لثثثث  و اومحثثثث  بؽثثثثذ ،

إر وعثثثثثثش   إن عثثثثثثذد مثثثثثثً اإلاثثثثثثذن  مبكثثثثثثش  مثثثثثثً ثثثثثثثاسيخ حملثثثثثثة الاظثثثثثثكىذس علثثثثثثى الؽثثثثثثشق.

ي أظثثثثثيا الفثثثثثغشذ  ثثثثثذ اظثثثثثحقبلد الاظثثثثثكىذس بالترحثثثثثاب الكب ثثثثثر علثثثثثى اهثثثثث  اليوهاهيثثثثثة فثثثثث

ثثثل إلثثثى ،(0)محثثثشسَم مثثثً العثثثيىش  الفاسظثثثية فمثثثسال وعثثثش  إن الاظثثثكىذس عىثثثذما ـو

ومثثً اتححمثثل اهثث  ثثثم الترحيثث  بثث   ،إ لثثيم ليكيثثا لثثم يجابثث  بعثثذا  مثثً  بثثل الليكيثث ن
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 .397،ؿ0ت القذيمة،ض؛دياكو  وكوفاليظ،الحماسا00ألادوى،ؿ
؛ .ديثثثثثثاكو  وط. كوفاليظ،الحمثثثثثثاسات 107( ألاحمثثثثثثذ والهاؼثثثثثث  ،ثاسيخ الؽثثثثثثشق القثثثثثثذيم،ؿ0
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رةثثثثثش اإلاثثثثثؤسمل و  ،ةثثثثثزل  بثثثثثالي اإلاثثثثثذن الليكيثثثثثة وفححثثثثثد اةعثثثثثىاروط أبوابهثثثثثا وواعيثثثثثة،

( ظثفً ؼثاسةد أظثىول الاظثكىذس 12اهاباظيغ الاظثكىذسل إن الليكيث ن  ثذموا )

ةمثثثثا  ثثثثذم الليكيثثثث ن وحثثثثذات مثثثثً مقثثثثاثلي  الثثثثزل ثحؽثثثثذ  بالثثثثة العثثثثاحل الفثثثثوسل،

الفشظثثثثثثثثثثثثثثثان اهثثثثثثثثثثثثثثثذمجد مثثثثثثثثثثثثثثثع  ثثثثثثثثثثثثثثثو  الاظثثثثثثثثثثثثثثثكىذس ؼثثثثثثثثثثثثثثثأاها ؼثثثثثثثثثثثثثثثأن القثثثثثثثثثثثثثثثوات الليذيثثثثثثثثثثثثثثثة 

وهحثثً  ،ححاللثث ،ولكثثً لثثم يكثثً الاظثثكىذس سحيمثثا باإلاثثذن التثث  عاسلثثد ا(1)والعثوسية

فعىثثثثثثثثثذما عبثثثثثثثثثر الاظثثثثثثثثثكىذس ممثثثثثثثثثيج  ،همحلثثثثثثثثث  أمسلثثثثثثثثثة ةس ثثثثثثثثثر  عثثثثثثثثثً مسثثثثثثثثثل َثثثثثثثثثزٍ اإلاثثثثثثثثثذن

 بثثثثثثثثثل اإلاثثثثثثثثثيالد اعترلثثثثثثثثثد مذيىثثثثثثثثثة  334( عثثثثثثثثثام Hellespontالذسدهيل)الهلعثثثثثثثثثبوهد()

ثثثثثثثثثثثا بالحبشيثثثثثثثثثثث ، ،( ثقذمثثثثثثثثثثث Lampsacusالمبعثثثثثثثثثثثاكوط) و ثثثثثثثثثثثذ ا ىثثثثثثثثثثثع  ولكىثثثثثثثثثثث  ألىَش

وفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ ثشأظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  اإلاثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثؤسمل  ،الاظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثكىذس بالعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذول عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثً ثبشيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  اإلاذيىثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة

ووعثش  إن َيغعيعثترا حثاةم مي ثال ظثلم اإلاذيىثة (0)(Anaximenesيميىيغ)اهثاةض 

ثثثثثلها ألاظثثثثثىول الفاسسثثثثث   حتثثثثثى ثشاطثثثثثع عثثثثثً مو فثثثثث   ،إلثثثثثى اإلاقثثثثثذوهي ن لكثثثثثً مثثثثثا إن ـو

ثثثثمم علثثثثى مواـثثثثلة القحثثثثال، لكثثثثً  فثثثثي و ثثثثد أعلثثثثً بثثثث  العثثثث ان اتحليثثثثون الحيثثثثاد، ـو

 يون حتثثثى اإلاثثثوت.الاظثثثكىذس مثثثع رلثثث  لثثثشب اإلاذيىثثثة التثثث  دافثثثع ع هثثثا اإلاشثض ثثثة اليوهثثثاه

وبعثثثثذ مقاومثثثثة َثثثثذمد لاللهثثثثا اإلاذيىثثثثة وأعلىثثثثد  ،ةمثثثثا سفمثثثثد مليحثثثثوط الاظخعثثثثالم

وكثثان ممىثثون  ،.ووعثثش  إن مذيىثثة َالي اسهاظثثوط عاسلثثد الاظثثكىذس(3)اظخعثثالمها

ثثثو  ابثثثذ اإلاشثض ثثثة ؤلا شيقثثثي فثثثي طثثثيؾ الفثثثشط بىفعثثث  يحثثثولى  يثثثاد  حاميتهثثثا ومعثثث   َو

عثثثوداسوط ومعهثثثم بعثثثن اإلاىفيثثث ن مثثثً الثثثزل للثثثظ بيك اوسهحوبثثاثيغ حثثثاةم كاسيثثثا،

و ثذ أبلثى اتحاـثشون بثال   ،و ذ فشك الاظثكىذس الحفثاس علثى اإلاذيىثة اإلاقذوهي ن.

 با ظثثثثثثثكىذسوثمكىثثثثثثثوا مثثثثثثً مهاطمثثثثثثثة أدوات الحفثثثثثثاس ال اـثثثثثثثة  ،حعثثثثثثىا فثثثثثثثي القحثثثثثثال

ةمثا  و حلثوا احثذ حثشاط الاظثكىذس واظثم  بىليمثوط، مؽعل ن في بعمها الى ثران،

وإلاثثا أـثثبحد اإلاذيىثثة فثثي ألثثش ألامثثش ال ظثثبيل للثثذفال ع هثثا  . حلثثوا   ثثٍر مثثً المثثباه

وكثثل الاظثثكىذس إلثثثى و ثثذ  احش ثثوا مثثا لثثذ هم مثثً رل ثثر  ومعثثحودعات والروا بثثالفشاس،

أمٍش بئلمال كاسيا حيص  مً اإلاشثض ة، 3022  ق يذعى بىليموط أيما ومع  

ل ثثثثثر و ثثثثثذ اظثثثثثحىال ألا  كثثثثثان اوسهحوبثثثثثاثيغ ال يثثثثثضال معحفثثثثثما فثثثثثي  لعثثثثثة ظثثثثثاالماةيغ.

                                                           
 .565ألفال ي،اإلاملكة الحسية،ؿ( 1
 .387ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ(0
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 أن يفثثمذ، بفمثل اإلاعثثاعذ  التثث  لقيهثا فثثي ا لثث  الظثً مثثً ا ثثيغ ملث  إظثثباسوة،

علثثى إن إثمثثام إلمثثال كاسيثثا لثثم  ولكىثث  فثثي ال هايثثة َثثضم علثثى يثثذ بىليمثثوط واظثثاهذس،

 .(1) بل اإلايالد 330يححقج إال في عام 

فثثثثي ظثثثثوسيا يبثثثثذو إن مو ثثثثظ العثثثث ان َىثثثثا  الحلثثثثظ بثثثث ن  ابثثثثٍل للعثثثثيىش   

فثثثثثاإلاعشو  إن أولثثثثثى اإلاثثثثذن التثثثثث  أعلىثثثثد سفمثثثثثها لعثثثثثيىش   ،افثثثثثن لهثثثثااإلاقذوهيثثثثة أو س 

ا الاظثثثكىذس عثثثثام  الاظثثثكىذس اإلاقثثثذووي كاهثثثثد مذيىثثثة ـثثثثوس الفيييقيثثثة، التثثث  حاـثثثثَش

 ،أسواد : بثثل اإلاثثيالد ،فثثي و ثثد أعلىثثد مذيىثثة ـثثيذا ومثثذها فيييقيثثة ألثثشذ مسثثل 330

إلاثثثذن بحثثثش وعىثثثذما بلغثثثد ألبثثثاس اظخعثثثالم َثثثزٍ ا ل ظثثثكىذس،وبيبلثثثوط الاظخعثثثالم 

وجؽ ر اإلافادس  وعادت إلى أووااها. ،ايجة َشبد ظف ها الت  كاهد في لذمة الفشط

ل إ عاسل ن علي  ال مول لى فيييقيا  ابل وفذا مً ـوس إن الاظكىذس عىذما ـو

ولكثثً الاظثثكىذس لثثم يكثثً وارقثثا كثثل السقثثة بهثثزا ؤلاعثثالن  والاظخعثثالم بفثثوس  عامثثة،

لحقثثذيم القثثشاب ن والحضثثثحيات لجثثذٍ ألاعلثثثى  لثثزا ولثث  العثثثما  لثث  بثثذلول اإلاذيىثثثة

َش ل )كان َش ل يواصل ميل است عىذ اليوهاهي ن(.ف ان سدَم على ول  الاظكىذس 

إاهم لً يعمحوا باظثحقبال احثذ مثً ألا ثشاب فثي اإلاذيىثة ظثوا  أكثان مثً الفثشط أم 

علثثى أاهثثم أؼثثاسوا بوطثثود حثثشم مؽثثهوس إلايل ثثاست فثثي ـثثوس القذيمثثة  مثثً اإلاقثثذوهي ن.

ـثثثثلي،علثثثث وفيثثثث   ثثثثذ يجثثثثذ الاظثثثثكىذس لثثثثالح  اإلايؽثثثثود  ممثثثثا يفثثثثي بمىالثثثث   ى البثثثثر ألا

 .(0)وسع 

 :ال يمكً ثفذيج َزٍ الشواية ةحقيقة ثاسيبية ورل  لعذ  أظباب م هثا

وم هثا اإلاثذن الفيييقيثة لثم يحثاول ألال ثر  ل ظثكىذسإن اإلاثذن التث  أعلىثد لمثوعها 

ً عثً ـثذ هم بثل ثقبثل لمثوعهم فقثي، ً رلث  إرا كاهثد ـثوس فمثال عث أن يبَر

َثثثثزا هحثثثثً إرا   ثثثثذ أعلىثثثثد اظخعثثثثالمها فلمثثثثارا ثمحىثثثثع عثثثثً دلثثثثول الاظثثثثكىذس إليهثثثثا،

ـثثثذ ىا الشوايثثثة ةمثثثا هثثثي فئاهثثثا ثببرهثثثا بوطثثثود مثثثضاس إلايل ثثثاست فثثثي البثثثر لثثثاسض ـثثثوس أو 

لثثثثزا  أن يثثثثزَ  إلثثثثى َىثثثثا  لحقثثثثذيم  شابيىثثثث ، ل ظثثثثكىذسـثثثثوس القذيمثثثثة كثثثثان يمكثثثثً 

ادت أن جعىثثي العثثب  الثثزل مثثً وسا ٍ سفثثن ـثثوس فثثا سيي إن الشوايثثة مبحلقثثة أس 

  اححالل الاظكىذس لها.
                                                           

   .389؛ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ49-48ثاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ( 1
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وظثثف ها الحشبيثثة مثثً ا ححثثام مذيىثثثة  ،ثمكثثً الاظثثكىذس بمعثثاعذ  اإلاثثذن الفيييقيثثثة

بعثثثثثثذ حفثثثثثثاس دام ظثثثثثثبعة أؼثثثثثثهش وكاهثثثثثثد ـثثثثثثوس ثحو ثثثثثثع اإلاعثثثثثثاعذ  مثثثثثثً  ـثثثثثثوس عىثثثثثثو ،

يقثاومون  شواطة حيص بعسد بؽيولها وأوفالها ووعا ها إلى َىا  ليبقى الشطال 

بعثثثذ إن  حثثثل مثثثً الفثثثوسي ن  -الاظثثثكىذس ولكثثثً أملهثثثا لثثثاب ولمثثثعد َثثثزٍ اإلاذيىثثثة 

ا ألال ثر واعثذم ل ظكىذس  -مً محاسبيهم 8222 وبثال مثا  ،مثً ظث ااها 0222فذمَش

واححفثثثثل القابثثثثذ اإلاقثثثثذووي بىفثثثثٍش بئ امثثثثة ألالعثثثثاب  ،يقثثثثذس بسالرثثثث ن ألفثثثثا اهثثثثم عبيثثثثذا

 .(1)بذ ميل استوالؽعابش الذييية وثقذيم الزبابن في مع

فلعثثثى ن إال مثثثً مذيىثثثة  ثثثض  التثثث   اومثثثد  لثثثم يلثثثج الاظثثثكىذس مقاومثثثة فثثثي

ودافثثثثثع عثثثثثً  ثثثثثض   ابثثثثثذ أولثثثثثج عليثثثثثث   و يثثثثثل رالرثثثثثة أو لمعثثثثثة أؼثثثثثهش، ،إلاثثثثثذ  ؼثثثثثهشيً

اسيثثثثثاهوط اظثثثثثم بثثثثثاثيغ )سبمثثثثثا بثثثثثاوؾ( علثثثثثى سأط طيثثثثثوػ عشبيثثثثثة أرا ثثثثثد الاظثثثثثكىذس 

ثثثول الحعضيثثث ألامثثثشيً، ضات لجثثثيؾ الاظثثثكىذس وكثثثاد بثثثاثيغ و واثثثث  ييحفثثثشون لثثثوال ـو

وان فحثثثثث  الاظثثثثثكىذس بأَثثثثثالي  ثثثثثض  يفثثثثثوس مثثثثثذذ  وأـثثثثثي  الاظثثثثثكىذس هفعثثثثث  بجثثثثثشا .

فقثذ أبيثذت الحاميثثة وا حيثذ  ابثذَا وربثن علثثى   مثب  مثً مقثاومتهم الؽثثذيذ  لث ،

واظثثثثحولى الاظثثثكىذس علثثثى مبثثثاصن جثثث مة مثثثثً  أظثثثواس اإلاذيىثثثة وبيثثثع ظثثث ااها عبيثثثذا،

 .(0)شبيغ إلاىحجات الجضيش  العشبيةالحوابل الن اإلاذيىة كاهد اإلاعحودل ال

ال وعثثثثثثش  مو ثثثثثثظ الجاليثثثثثثة اليهوديثثثثثثة فثثثثثثي فلعثثثثثثى ن مثثثثثثً ثقثثثثثثذم الاظثثثثثثكىذس 

ن أم( بثثثثثثثثثثثث122-37ويببرهثثثثثثثثثثثا اإلاثثثثثثثثثثثؤسمل اليهثثثثثثثثثثثودل فالفيثثثثثثثثثثثوط طوصيفثثثثثثثثثثثوط ) ،اإلاقثثثثثثثثثثثذووي

الاظثكىذس لثالل حفثاٍس لفثوس ولث  مثً ظثمعان ال ثاًَ ألاعلثى للجاليثة اليهوديثثة 

ر سفثثثثثن علثثثثثى أظثثثثثاط اسثباوثثثثث  باإلالثثثثث  ولكثثثثثً ألال ثثثثث فثثثثثي القثثثثثذط إسظثثثثثال طيثثثثثوػ لثثثثث ،

والظثثثثثيما وأهىثثثثثا وعثثثثثثش  اهثثثثث  لثثثثثثم ثكثثثثثً مثثثثثثً  وال وعثثثثثش  صثثثثثثحة َثثثثثزا ال بثثثثثثر، الفاسسثثثثث  ،

إطثثثثشا ات الاظثثثثكىذس ولثثثث  مثثثثً ظثثثث ان اإلاىثثثثاوج التثثثث  يححلهثثثثا الاهبثثثثشاه فثثثثي ـثثثثفو  

 أو حتى الحىثول فثي القثوات التث  كثان يبقيهثا للمحافظثة علثى ألامثً الثذاللي. طيؽ ،

                                                           
-376؛ظثثثثثثثثليمان والفحيان،محالثثثثثثثثشات فثثثثثثثثي الحثثثثثثثثاسيخ القثثثثثثثثذيم ،ؿ311،ؿ0( با ش،مقذمثثثثثثثثة،ض1

 .16؛م اول،الؽشق ألادوى،ؿ433،ؿ؛بشن،ثاسيخ اليوهان377
؛ بشن،ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسيخ 377خ القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذيم ،ؿ( ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثليمان والفحيان،محالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشات فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي الحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسي0

؛ظثثثثثامي ظثثثثثعيذ ألاحمذ،فلعثثثثثى ن حتثثثثثى الححشيثثثثثش العشبي،)بغثثثثثذاد:داس الؽثثثثثؤون 433اليوهثثثثثان،ؿ

 .62(،ؿ1988السقافية العامة،



212 
 

الجالية اليهوديثة القليلثة العثذد بالثزات بحقثذيم محىثوع ن  فلمارا يعأل الاظكىذس

لجيؽثثثث ؟ يثثثثشذ ألاظثثثثثحار ظثثثثامي ظثثثثثعيذ ألاحمثثثثذ إرا كثثثثثان َثثثثزا ال بثثثثثر صثثثثحيحا فشبمثثثثثا 

واعحمثثثادَم  ،يكمثثثً ظثثثٍش فثثثي معشفحثثث  اححمثثثال جعثثثلين الفثثثشط  فثثثشاد َثثثزٍ الجاليثثثة

وبثثثثثذو  ،علثثثثيهم فثثثثثي حفثثثثثه ألامثثثثثً فثثثثثي الثثثثثبالد لثثثثثذ أيثثثثثة حشةثثثثثة  ثثثثثذ ثفثثثثثذس مثثثثثً ألاة ريثثثثثة

 .(1)َام اظتراثيجيالظيما والقذط رات مو ع  ،لصحشا  القشيب نا

وسبمثثثثثثا ظثثثثثثا ها طوصيفثثثثثثوط للحثثثثثثذليل علثثثثثثى  ،ال يمكثثثثثثً  بثثثثثثول َثثثثثثزٍ الشوايثثثثثثة

وععثثثحمش طوصيفثثثوط بثثثالقول مثثثا إن أههثثثى  أَميثثثة َثثثزٍ الجاليثثثة فثثثي فلعثثثى ن و وتهثثثا.

الاظثثثثكىذس اححاللثثثث  لفثثثثوس و ثثثثض  حتثثثثى سأذ ال ثثثثاًَ ألاعلثثثثى للجاليثثثثة اليهوديثثثثة حلمثثثثا 

فثثثثئرا كثثثثان ال ثثثثاًَ ألاعلثثثثى للجاليثثثثة اليهوديثثثثة  دعثثثثاٍ إلثثثثى الاظخعثثثثالم للقابثثثثذ اإلاقثثثثذووي.

و في فتر  كان  باثفاق مع داسيوط السالص اإلال  الفاسس   فلمارا لم يعاعذ ألال ر َو

فيهثثثثثا بثثثثثأمغ الحاطثثثثثة للمعثثثثثاعذ  إن كثثثثثان حقثثثثثا يقثثثثثذس الالتزامثثثثثات ويحتثثثثثرم العهثثثثثود؟ 

ةثثثالم طوصيفثثثوط مألثثثز الحقيقثثثة لثثثم يحقثثثذم والوا ثثثع إن ال ثثثاًَ ألاعلثثثى إرا ألثثثزها 

بثثثل اهحظثثثش  مثثثا ثثثثحمبن عىثثث   جمثثثات الاظثثثكىذس  إلاعثثثاعذ  ظثثثيذٍ اإلالثثث  الفاسسثثث  ،

فلمثثثا اهحفثثثشت  علثثثى ـثثثوس رثثثم  ثثثض  اللحثثث ن كاهحثثثا أ ثثثوذ اإلاثثثذن فثثثي ظثثثوسيا وفلعثثثى ن،

 .(0)الجيوػ اإلاقذوهية ودللد اإلاذييح ن اإلازكوسث ن ثزسل ال اًَ ب جة الحلم

فالجاليثثثة  ،سوايثثثة طوصيفثثثوط علثثثى إاهثثثا محثثثن الثثثحالقيمكثثثً الىظثثثش إلثثثى 

اليهوديثثثثثثثثة القليلثثثثثثثثة العثثثثثثثثذد ال يمكثثثثثثثثً إن يعثثثثثثثثول عليهثثثثثثثثا كثثثثثثثثل مثثثثثثثثً داسيثثثثثثثثوط السالثثثثثثثثص أو 

 يعثثذ حثثذرا َامثثا للفثثشط، ل ظثثكىذسالظثثيما وان مقاومثثة  ثثض   الاظثثكىذس اإلاقثثذووي،

وإن الفشط إن أسادوا أن يعحمذوا على احذ في فلعى ن فيج  أن ي وهثوا  العث ان 

َثزا مثً  الظثيما وان مقاومثة  ثض   ثذ  ادَثا العثشب، ة رية مً ةىعثاهي ن وعثشب،ألا

ومً طهة ألشذ لثم ثكثً الجاليثة اليهوديثة  ويثة ةفايثة ل ثي يىلث  الاظثكىذس  طهة،

وهثي اإلاذيىثة القويثة التث  واإلاثا اظحع ث ى  ،م ها اإلاعاعذ  الظيما أرىثا  حفثاس ـثوس 

 ىذس معثثثاعذ  الجاليثثثة اليهوديثثثة؛فححهثثثا علثثثى أ ثثثوذ الجيثثثوػ فلمثثثارا يححثثثاض الاظثثثك

لثثثزا  وان  فثثثة الحلثثثم الثثثزل طثثثا  مبثثثرسا لثثثشبيغ الجاليثثثة اليهوديثثثة ثؤيثثثذ الاظثثثحيحاض،

وعىثثثذما  يمكثثثً أن هحفثثثوس ألامثثثش إن الاظثثثكىذس لثثثم يشاظثثثل أـثثثال الجاليثثثة اليهوديثثثة،
                                                           

 .086( ألاحمذ،ثاسيخ فلعى ن القذيم،،ؿ1
 .087-086( اإلافذس هفع ،ؿ0
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 ا تثثرب مثثً القثثذط عمثثل َثثؤال  علثثى ةعثث  ودٍ ةمثثا فعلثثوا فثثي العثثابج مثثع الفثثشط،

م بمظهش القول.وان َذ  طوصيفوط َ  و محاولة الذفال عً بد  طلذث  وإظهاَس

دون مقاومثة ثثزةش  ،ل ظثكىذسعلى أية حال فان القذط  ذ اظخعثلمد 

ويظهثثثش إن الاظثثثكىذس  ثثثذ  بثثثل سحبثثثد بثثث  الجاليثثثة اليهوديثثثة  ثشحيبثثثا مىقىثثثع الىظ ثثثر،

 ،وعاداتهثا ال اـثة ،ظمن لهزٍ الجالية في القذط أن جعيؾ وفثج  واهي هثا الذيييثة

 بثثل اإلاثثيالد( حتثثى  يثثل اهثث  ـثثلى فثثي  330فثثا  أفشادَثثا مثثً المثثشاب  لحلثث  العثثىة)وع

يثثزةش طوصيفثثوط فثثي سوايثثة ألثثشذ إن  هثثود القثثذط ولبثثوا مثثً الاظثثكىذس .و (1)اإلاعبثثذ

إال اهث  لثم يثزةش  أن يعمن لليهود في بالد بابل وميثذيا أن يعيؽثوا حعث  ؼثشاةعهم،

زا اسثأذ ألاظثحار َثويلش إن القفثة وله ،احذ مً ةحبة ظ ر  الاظكىذس َزٍ اإلاعألة

مولثثوعة ولثثثعها اليهثثود اإلاتهلىثثث ن أل الثثزيً ا حبعثثثوا العثثادات اليوهاهيثثثة فثثي القثثثشن 

ل ثثثثثثثثثثثي يسبحثثثثثثثثثثثوا إن عال ثثثثثثثثثثثة اليهثثثثثثثثثثثود  ذيمثثثثثثثثثثثة باليوهثثثثثثثثثثثاهي ن مثثثثثثثثثثثً عهثثثثثثثثثثثذ  ألاول اإلاثثثثثثثثثثيالدل،

 .(0)الاظكىذس

يىثثثة ودعثثثاٍ إلثثثى صيثثثاس  مذ ،عثثثً وفثثثذ مثثثً العثثثامشي ن  ابثثثل الاظثثثكىذسفثثثي اإلافثثثادس هقثثثشأ 

ولكثً  ،  وال وعش  العثش فثي رلث (3)  م والبروٍ بأاهم ليعوا بيهود بل ـيذوهي ن

مثثً   ثثر ؼثث  أسادوا ثمي ثثز أهفعثثهم عثثً اليهثثود فكمثثا َثثو معثثشو  إن  هثثود العثثامش  

ولكثً  يبحلفون عً اليهود في ةس ر مً الجواهث  حتثى فثي بعثن اإلاعحقثذات الذيييثة.

وا بسثثثوس  عاسمثثثة احش ثثثوا لاللهثثثا الحثثثاةم فيمثثثا بعثثثذ هقثثثشأ إن أَثثثالي العثثثامش   ثثثذ  ثثثام

اهثثثثذسومالوط حيثثثثا ال وعثثثثش  أظثثثثبابها وثفاـثثثثيلها كاهثثثثد هخيجتهثثثثا إن  ثثثثام بشدي ثثثثاط 

 .(4)بئطال  ظ ان اإلاذيىة وإظ ان مقذوهي ن بذال ع هم

جؽثث ر اإلافثثادس إن الاظثثكىذس  وبثثل بالترحثثاب مثثً  بثثل اإلافثثشي ن فثثي مفثثش 

وسبمثثا يكمثثً العثثب   ،لهثثم مثثً الفثثشط ألالثثز بالسثثأس با ظثثكىذسالثثزيً الثثزوا يثثشون 

فثثي أن العثثىوات ألال ثثر  للحكثثم الفاسسثث   فثثي مفثثش  ثثذ ثم ثثزت بالقعثثو  والالثثىهاد 

                                                           
 .62ألاحمذ،فلعى ن،ؿ؛087ألاحمذ،ثاسيخ فلعى ن القذيم،ؿ ( 1
 .84ة اإلاؽحاق،ؿ(  ىيمة،هَض0
 .087( ألاحمذ،ثاسيخ فلعى ن القذيم،ؿ3
 .62؛ألاحمذ،فلعى ن،ؿ087( ألاحمذ،ثاسيخ فلعى ن القذيم،ؿ4
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وس م إهىثا  ،.ال وعش  صحة َزٍ الشواية(1)واَاهة اإلافشي ن في دياهتهم ومعحقذاتهم

ال همحلثثث  مثثثا يؽثثث ر إلثثثى عكعثثثها إال إن  عثثثو  الحكثثثم الفاسسثثث   فثثثي مفثثثش لثثثيغ كافيثثثا 

وحتثثثى ولثثثو افترلثثثىا صثثثحة  علثثثى اهثثث  محثثثشسَم، با ظثثثكىذسفثثثشي ن يثثثشون ليجعثثثل اإلا

الشوايثثثثثة فالبثثثثثذ وان اإلافثثثثثشي ن  ثثثثثثذ جغ ثثثثثرت فكثثثثثشتهم عثثثثثثً الاظثثثثثكىذس وفحوحاثثثثثث  بعثثثثثثذ 

و اإلاوظظ  العياظة الت  هفزَا اإلاؽش  على ال ضاهة كليوميىيغ الىقشاوي   ، َو

 اإلافشي ن.الزل اؼتهش بابتزاٍص للمعابذ اإلافشية ومحاولح  اَاهة مقذظات 

فثثي بابثثل يححثثذذ كثثل مثثً كوهحثثوط كوسيحثثوط واسيثثان إن الاظثثكىذس عىثثذما 

وس حتثى كاهثد  دللها اظحقبل  وسطال  الىاط الزيً ثذفقوا فاسؼ ن الؽثواسل بثالَض

ثثظ أسيثثان لثثثذلول الاظثثكىذس إلثثى بابثثثل: ،فثثشق مثثً الكهىثثثة ثيؽثثذ  ويمكثثً أن هقثثثشأ ـو

 كثان فثي مقثذمتهم الكهىثة والح ثام،و  "لشض البثابليون إلثى اظثحقبال  علثى بكثش  أبثيهم،

.وععلثثثج بثثثوجغ (0)ويقثثثذم مالثث " وكثثل يحمثثثل َذيثثة وععثثثشك اظخعثثثالم مذيىثثة أو  لثثثع،

.يثثثثشفن الثثثبعن َثثثزٍ الفثثثوس  علثثثثى (3) علثثثى رلثثث  بثثثان َثثثزا كلثثثث  أوبثثثشا ولثثثيغ ثاسيبثثثا

أظثاط إن العياظثثية الفاسظثثية القاظثثية ثجثثاٍ بابثثل ليعثثد ةمثثا ثفثثوس، فثثاإلاعشو  

ذ دمثثثثثثشا معابثثثثثثذ بابثثثثثثل فثثثثثثي أرىثثثثثثا  الاهحفالثثثثثثات البابليثثثثثثة  ثثثثثث إن داسيثثثثثثوط واحؽثثثثثثويشػ،

ولكثثثثً َثثثثزٍ الفثثثثوس  ال يمكثثثثً  لثثثثزل  فثثثثان الاظثثثثكىذس عثثثثذ محثثثثشسا لبابثثثثل، الفاؼثثثثلة.

 بولهثثثثثثثثثثا فتثثثثثثثثثثراذ احؽثثثثثثثثثثويشػ فثثثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثثذم ر اإلاعابثثثثثثثثثثذ البابليثثثثثثثثثثة  ثثثثثثثثثثذ ةؽثثثثثثثثثثف  م.كثثثثثثثثثثوست 

.وكان ألاظحار طوسض سو  ذ (4)وايد بأه  ابحذال محألش مً   ر أظاط-وط.ؼ رون

إر يقثثول إرا كثان َ ثرودوجغ  ثثذ  ثام فعثثال  ، ثثد وويثل إلثى َثثزٍ الحقيقثةهبث  مىثز و 

ثثف  يعثثمن  بضيثثاس  بابثثل بعثثذ روستهثثا ألال ثثر  علثثى احؽثثويشػ، بعؽثثشيً عامثثا فثثان ـو
                                                           

؛ألاحمثثثثذ والهاؼثثثث  ،ثاسيخ الؽثثثثشق 018( ظثثثثليمان والفحيان،محالثثثثشات فثثثثي الحثثثثاسيخ القثثثثذيم،ؿ1

؛ديثثثثثاكو  وكوفاليظ،الحمثثثثثاسات 79؛بثثثثثا ش وخلشون،ثثثثثثاسيخ إيثثثثثشان القثثثثثذيم،ؿ108القثثثثثذيم،ؿ

 .395،ؿ0لقذيمة،ضا
 .36( اسياهوط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ0
.و ثثثذ أيثثثذ بعثثثن اإلاثثثؤسل ن الكحثثثاب ؤلا شيثثثج فثثثي 398-397بوجغ،حمثثثاس  وادل الشافثثثذيً،ؿ ( 3

معثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثألة اظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحقبال البثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثابلي ن لالظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثكىذس.اهظش:ألاحمذ والهاؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ،ثاسيخ الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشق 

 .010؛ اوجغ،بابل،ؿ188؛ألفال ي،العماس ،ؿ109القذيم،ؿ
؛ديثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاكو  وكوفاليظ،الحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسات 398،حمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاس  وادل الشافثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذيً،ؿ( بوجغ4

 .395،ؿ0القذيمة،ض
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وفثثي الحقيقثثة فثثان َ ثثرودوجغ  لىثثا باالظثثحيحاض بأاهثثا  ثثذ عاهثثد أرذ  لثثيال بذسطثثة مثثا.

لث  مثشدو  فثي بابثل( )معبثذ ؤلاايثال -گايعثايكحفي بزةش إن احؽويشػ  ذ ظل  مثً 

 :  ثثر إن ةحابثثات اإلاثثؤسل ن مسثثل الحمسثثال الكب ثثر ل لثث  مثثشدو  اإلافثثىول مثثً الثثزَ .

وان اإلاعابذ  ذ  ،وظترابو ثو ي لىا بان أظواس اإلاذيىة  ذ أصيلد ،وةيخعياط ،أسيان

واإلاعابذ ألالشذ يحكشس وسودٍ في هفوؿ  ،ايال-گوإلاا كان اظم ايعا ظويد با سك،

فمثثثً اتححمثثثل أن ث ثثثون ثلثثث  اإلاعابثثثذ  ثثثذ لشبثثثد طضبيثثثا وتهثثثذمد فثثثي  لثثثزل  محثثثألش ،

. فثثثثئرا كاهثثثثد الشوايثثثثة القابلثثثثة بحثثثثذم ر (1)القثثثثشون الالحقثثثثة بعثثثثب  ثشةهثثثثا دون ـثثثثياهة

بابثثل مثثً  بثثل احؽثثويشػ محثثن الثثحالق فلمثثارا ُعثثذ الاظثثكىذس محثثشسا؟ ال يمكثثً 

يثثثثثثات التثثثثثث  وان الشوا علثثثثثثى اهثثثثثث  محثثثثثثشس، ل ظثثثثثثكىذس بثثثثثثول فكثثثثثثش  اظثثثثثثحقبال البثثثثثثابلي ن 

حيكد حول اظحقبال الاظكىذس مً  بل البابلي ن ةما هقلها مؤسلثو الاظثكىذس ال 

فا ظحار كوست  ذ عشك بولو  إن أوض الاظحقبال  يمكً  بولها ةمعلم ثاسيخي.

يؽثثثثاب  ثمامثثثثا الترحيثثثث   بمىاظثثثثبة دلثثثثول الاظثثثثكىذس بابثثثثل، الحافثثثثل للبىثثثثل الفثثثثاثن،

رثثثم كثثثوسػ   بثثثل اإلاثثثيالد، 712ل عثثثام الثثثزل ثلقثثثى بثثث  مواوىثثثو بابثثثل ظثثثشطون ألاؼثثثوس 

ن مسثل ئفث ،بفثش  الىظثش عثً ثثذفج الحماظثة العفثول   بل اإلايالد، 539الكب ر في 

َثثزٍ اإلاىاظثثبة الاححفاليثثة التثث  هظمهثثا ثىظيمثثا طيثثذا ةثثال الىثثشف ن بعثثذ ألامثثش الوا ثثع 

ثثثثثشب أو اظثثثثثثش أو اظخعثثثثثالم اإلاثثثثثثذحوس، ،بالىفثثثثثش الععثثثثثكشل الكب ثثثثثثر ثمسثثثثثل هخيجثثثثثثة  َو

وةمثثثا  ات معقثثثذ  فشلثثثتها علثثثى اإلاثثثواوى ن ظثثثشو    ثثثر مش ثثثوب فيهثثثا،اهابيثثثة إلافاولثثث

الحثثثثه ب.بشياهثثثثد اهثثثث  بغثثثثن الىظثثثثش عثثثثً الحثثثثذَوس هخيجثثثثة المثثثثشاب  الباَظثثثثة التثثثث  

ثزا يجعثل  فشلها اإلالث  الالميدث  فثان بثالد بابثل مثشت بفتثر  مثً الهثذو  والشلثا ، َو

ظثكىذس وان اإلاش  يفهم على الىقين مً الفشلثية اإلاعثحقا  مباؼثش  مثً مثاد ي الا 

الفثثثثثفو  البابليثثثثثثة اإلاسقفثثثثثثة لثثثثثم جعثثثثثثذ الاهحقثثثثثثال مثثثثثثً الهيمىثثثثثة الفاسظثثثثثثية إلثثثثثثى الهيمىثثثثثثة 

 .(0)اإلاقذوهية ثقذما

                                                           
( طثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوسض سو،العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشاق القذيم،ثشطمة:حعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ن علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوان حعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ن،)بغذاد:داس الحشيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 1

؛وحثثثثثثثول سوايثثثثثثة َ ثثثثثثثرودوجغ ال اـثثثثثثة بعثثثثثثثل  ثمسثثثثثثال الثثثثثثثشب مثثثثثثثشدو  548(،ؿ1984للىباعثثثثثثة،

ؤلالث  اإلاال ،)أبثو ظ  :َيئثة  َ رودوت،ثاسيخ َ رودوت،ثشطمة:عبذ.في:183: 1اهظش،َ رودوجغ،

 (.0227أبو ظ   للسقافة والتراذ،
 .398( بوجغ،حماس  وادل الشافذيً،ؿ0
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 ل ظثكىذسمً رل  هبلق اه  بؽ ل عام فثان فكثش  اظثحقبال البثابلي ن 

وفة في ألادبيات ؤلا شيقية التث  ةحبثد حثول ظث ر  الاظثكىذس ال  بهزٍ الىشيقة اإلاـو

فمؤسلثو الاظثكىذس البثذ وان ألثافوا الكس ثر مثً  ثاسيبية، يمكً عذَا رات أظغ

ال يثثثال ال ثثثالق عىثثثذ ثثثثذوي هم ظثثث ر  رلثثث  القابثثثذ اإلاقثثثذووي الثثثزل ثمكثثثً فثثثي  مثثثون 

أسبعثثثة أعثثثثوام فقثثثي مثثثثً إظثثثثقاه واحثثثذ  مثثثثً أ ثثثوذ الثثثثذول فثثثثي العثثثالم القثثثثذيم والثثثثذ 

 مثثثً طاهثثث  ألثثثش همحلثثث  سوايثثثة لثثثذذ اسيثثثاهوط را مغثثثضذ لثثثاؿ أعثثذا   بثثثالد اليوهثثثان.

ةمحثشس ثقثول  با ظثكىذسيمكً أن ثقذم لىثا إلثا   حثول  مثية ثشحيث  البثابلي ن 

"عىثثثذما كثثثان الاظثثثكىذس وطيؽثثث  يعبثثثران دطلثثثة محجهثثث ن إلثثثى بابثثثل اظثثثحقبل   الشوايثثثة:

بعيثثثثثثثثثثثثثثثثثذا عثثثثثثثثثثثثثثثثثً  الفالظثثثثثثثثثثثثثثثثثفة ال لذان)الكهىثثثثثثثثثثثثثثثثثة البثثثثثثثثثثثثثثثثثابلي ن( واهحثثثثثثثثثثثثثثثثثوا بثثثثثثثثثثثثثثثثث  طاهبثثثثثثثثثثثثثثثثثا،

ٍو إن ؤلالثث  بيثثل لقثثذ اعلمثث )ألاصثثحاب(،وسطٍو أن يحو ثثظ عثثً صحفثث  علثثى اإلاذيىثثة.

.َل كاهثد َثزٍ (1)أو ى إليهم إن دلول  بابل في رل  الو د بعيى  ليغ في ـالح "

صثثحين إن الاظثثكىذس  هبثثو   عشافيثثة أم س بثثة بابليثثة بعثثذم دلثثول الاظثثكىذس بابثثل،

ولكثثً يبثثثذو إن العثث ان لثثم ي وهثثوا سا بثث ن فثثي اظثثثخبذال  دلثثل بابثثل مثثً   ثثر حثثشب،

أن هفثثل إلثى َثثزٍ القىاعثثة إرا مثثا ثابعىثثا سوايثثة  ويمكثثً حكثم فاسسثث   بثثألش مقثثذووي،

"لامش الاظكىذس ؼ   أسيان الت  ثححذذ عً سد فعل الاظكىذس على َزٍ العشافة:

وطثثثثال فثثثي لثثثاوٍش إاهثثثثم يحثثثاولون ـثثثذٍ عثثثثً صحفثثث  علثثثى بابثثثثل  فثثثي هفثثثيحة ال لثثثذان،

.ويحثاول (0) اهم يىظشون إلى مفلحتهم ال اـة ال ال زول علثى مثا طثا  فثي الىبثو  "

أسيثثثثان أن يعىثثثثي ثفعثثثث را لثثثثزل  ويقثثثثول إن الكهىثثثثة البثثثثابلي ن لثثثثم ي وهثثثثوا يشيثثثثذون أن 

يقثثثثوم الاظثثثثثكىذس بتثثثثرميم معبثثثثثذ مثثثثشدو   اهثثثثثم كثثثثاهوا يعثثثثثححورون علثثثثى كثثثثثل الثثثثثزَ  

اإلاو و  للمعبذ فئرا ما  ام الاظكىذس بترميم اإلاعبثذ فثان كثل َثزا الثزَ  ظثيعود 

  ثثثثر مىىقثثثثي فالكهىثثثثة وان كثثثثاهوا  .يبثثثثذو إن َثثثزا الحعليثثثثل(3)إلثثثى اإلاعبثثثثذ مثثثثا إن يكحمثثثثل

يعححورون على الزَ  اإلافترك أن ي ون عابثذا إلاعبثذ مثشدو  فاهث  بعثذ بىثا  َثزا 

فثثثئداس  اإلاعبثثثذ  ،اإلاعبثثثذ ظثثثيبقون َثثثم القثثثو  اإلاعثثثيىش  الوحيثثثذ  علثثثى واسدات اإلاعبثثثذ

ولثثثثيغ َىثثثثا  مثثثثً إؼثثثثاس  إلثثثثثى إن  ،ةمثثثثا َثثثثو معثثثثشو  فثثثثي بثثثثالد الشافثثثثذيً بيثثثثثذ الكهىثثثثة

                                                           
 .46( اسياهوط،أيام الاظكىذس في العشاق،ؿ1
 .47( اإلافذس هفع ،ؿ0
 .49( اإلافذس هفع ،ؿ3
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باظثثحشىا  ؤلاؼثثثاس   لحثثذلل فثثي ؼثثؤون اإلاعابثثذ فثثي اإلاىثثاوج اتححلثثة،الاظثثكىذس حثثاول ا

ثثزا أمثثش وبقثث  احثثذ  وابتثثزاٍص اإلاعابثثذ اإلافثثشية، ال اـثثة باليعثثبة إلثثى كليثثوميىيغ، َو

فثثثثئرا كثثثثان العثثثثب  الثثثثزل  إداسل الاظثثثثكىذس بعثثثثذ مغادسثثثثث  اإلاذيىثثثثة ولثثثثيغ بثثثثأمش مىثثثث .

بثال ؼث   مً دلول بابل،أعىاٍ أسيان واٍ فلمارا حزس الكهىة البابليون الاظكىذس 

ولكث هم   ثر  ،فالبثابليون سافمثون الحثحالل الاظثكىذس ،إن الهذ  مً رل  ظياس  

 ادسيً على مقاومة الاظكىذس وطيؽ  لزا لجئوا إلثى العشافثة لعلهثا ثقىعث  بمغثادس  

 اإلاذيىة.

ولكثثثً  ال همحلثثث  معلومثثثات عثثثً مو ثثثظ الفثثثشط مثثثً الاظثثثكىذس اإلاقثثثذووي،

طيؾ الاظكىذس يو ي بعذم وطود ميثول عذابيثة لثذٍ اهممام الؽبان الفشط في 

ولكثثً مثثع رلثث  ال يمكثثً أن وعثثلم إن الفثثشط بثثأطمعهم لثثم يظهثثشوا  فثثي بثثالد فثثاسط،

وفي ا ل ثقذيش البذ وان كان أولئ  الزيً كاهوا ماظك ن بضمام  ل ظكىذس،عذا هم 

ا  اهثثثم فقثثثذو  العثثثلىة العياظثثثية مثثثً الفثثثشط فثثثي بثثثالد فثثثاسط  ثثثذ كثثثاهوا معثثثاديً لثثث ،

ويي ثثح  ألامثثش ةثثزل  علثثى سطثثال  امحيثثاصاتهم العثثابقة بعثثقوه الذولثثة الالميييثثة،

الثثثثثذيً مثثثثثً الضسادؼثثثثثخي ن الثثثثثزيً ثمثثثثثشست مفثثثثثالحهم بغيثثثثثاب حمثثثثثاتهم مثثثثثً ملثثثثثو  

وهحثً همحلث  سوايثة جؽث ر إلثى المثشس الثزل لحثج بالذياهثة الضسادؼثخية مثثً  الفثشط،

ة عثثثثً الافعثثثثحا)الكحاب فىبقثثثثا للشوايثثثثات اإلاحذاولثثثث طثثثثشا   ثثثثضو الاظثثثثكىذس اإلاقثثثثذووي،

اهثث  ثوطثثذ  ،اإلاقثثذط للذياهثثة الضسادؼثثخية( والتثث  يخىا لهثثا سطثثال الثثذيً الضسادؼثثخي ن

فثثثثي العفثثثثش الالميدثثثث  و ثثثث حان فقثثثثي مثثثثً الافعثثثثحا إحثثثثذاَما محفوظثثثثة فثثثثي الثثثثباله 

 ،والساهيثثثة محفوظثثثة فثثي مقثثثش معبثثثذ الىثثثاس ارسةؽعثثث  ،الؽاَيؽثثاهي فثثثي بشظثثثيبولغ

وأوثثثا  بعثثثشػ داسيثثثوط  ،ضم الجيثثثوػ الالميييثثثةوان الاظثثثكىذس اإلاقثثثذووي عىثثثذما َثثث

 بثثثل اإلاثثثيالد ووـثثثل إلثثثى ثبثثثد طمؽثثثيذ عثثثً وشيثثثج ظوظثثثة احثثثشق  331السالثثثص عثثثام 

أمثثا الي ثث ة  القفثثش اإلال ثثي وساحثثد الي ثث ة اتحفوظثثة فثثي القفثثش وعمثثة للى ثثران،

فثثان الاظثثكىذس أمثثش بثثان ثشظثثل إلثثى  والتثث  كاهثثد فثثي معبثثذ الىثثاس ارسةؽعثث ، الساهيثثة،

.فثثثثئرا صثثثثحد َثثثثزٍ الشوايثثثثة فالبثثثثذ وان كثثثثان سطثثثثال الثثثثذيً (1)رطم َىثثثثا اليوهثثثثان وثتثثثث

الضسادؼثثثخي ن حثثثاهق ن طثثثذا علثثثى الاظثثثكىذس اإلاقثثثذووي رلثثث  القابثثثذ الثثثزل جعثثثب  فثثثي 

                                                           
 .41(،ؿ1970( عبذ العالم عبذ العضيض فه  ،ثاسيخ اللغة ؤلايشاهية،)الفجالة:مىبعة ؼاثو،1
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ىثثا  سوايثثة جعثثش  بثث ن الضسادؼثثخي ن باظثثم: لثثيال الىفثثوؿ اإلاقذظثثة لثثذياهتهم.  َو

ثزا الكحثاب يعثود إلث ى القثشن الحاظثع "ةحاب عً ف راص الفالي")أسدا ف راص هاما (،َو

بثثثثث ن  وععثثثثثذ مثثثثثً آلاداب الضسادؼثثثثثخية ألاة ثثثثثر اهخؽثثثثثاسا و ثثثثثشا  ، ،أو العاؼثثثثثش اإلاثثثثثيالدل

هقثثثثثثثثثثشأ فيثثثثثثثثثثث  معلومثثثثثثثثثثات يمكثثثثثثثثثثثً أن يعثثثثثثثثثثحفاد م هثثثثثثثثثثثا إلاعشفثثثثثثثثثثة مو ثثثثثثثثثثثظ  الضسادؼثثثثثثثثثثخي ن،

"َكثثثثزا يقثثثثال بثثثثان صسادؼثثثثد الفثثثثالي  الضسادؼثثثثخي ن مثثثثً الاظثثثثكىذس والشوايثثثثة ثقثثثثول:

وظثثثثل َثثثثزا الثثثثذيً   ثثثثى )بثثثث ( ؤلالثثثث  لثثثث ،الثثثثزل أو  وؽثثثثش فثثثثي صمثثثثً مثثثثا الثثثثذيً علثثثثى ألاسك،

 مثثثً رثثثم، ولثثثم يحعثثثشك الىثثثاط للؽثثث  فيثثث  إلاثثثذ  رالرمابثثثة ظثثثىة. محافظثثثا علثثثى هقابثثث ،

لحجبثثثثثر سو  الؽثثثثثش القثثثثثثزس  واإلالعوهثثثثثة،)دفعد(الىاط علثثثثثى الؽثثثثثث  بهثثثثثزا الثثثثثثذيً،)و( 

 أسظلد الشومي اإلاقيم في مفش الكعثىذس إلثى إيثشان ليقثوم ب ه هثا ووؽثش الشعث  فيهثا،

 الحقثثثثثود، اإلالعثثثثثون، رلثثثثث  آلارثثثثثم، ودمثثثثثش  فثثثثثٍش وظثثثثثل  دولحثثثثث . ان،فقحثثثثثل ملثثثثث  إيثثثثثش 

 طمثثثثثثع الكحثثثثثثث  الذيييثثثثثثثة واحش هثثثثثثثا، العثثثثثثثافل الكعثثثثثثثىذس اإلاقثثثثثثيم فثثثثثثثي مفثثثثثثثش، الشومثثثثثثي،

 والضهذ]ثل  الكح [ الت  ةحبد بأحش  رَبيثة علثى طلثود ألاظثود، عحاافوبا لق 

ثو )الثزل(  حثل أيمثا الكوحفظد في مذيىة  اتجهض لهزا الغشك، س ثر اـىبش... َو

وحكمثثا   ،أهفثثاس الضسادؼثثخية، واإلاوابثثز  والهشابثثز ، والقمثثا ، مثثً س،ظثثا  الكهىثثة،

والفحىثثثثثة بثثثثث ن الىثثثثثبال   ،و  فثثثثثياتها اإلاعشوفثثثثثة.)و(صسل الكعثثثثثىذس المثثثثثغيىة ،إيثثثثثشان

ثثثثثاسوا يعثثثثثادون بعمثثثثثهم بعمثثثثثا هخيجثثثثثة عملثثثثث  َثثثثثزا، ،وبعثثثثثن ح ثثثثثام إيثثثثثشان ولكثثثثثً  ـو

 .(1)الاظكىذس هفع  َل  ودلل الجحيم"

الحاسيبيثثثثثثة فثثثثثثي سوايثثثثثثة أسدا ف ثثثثثثراص هامثثثثثثا  إال إاهثثثثثثا جؽثثثثثث ر إلثثثثثثى  س ثثثثثثم ألالىثثثثثثا 

رةشيثثثثثثثثات رلثثثثثثثثث  العمثثثثثثثثل الثثثثثثثثثزل اسثكبثثثثثثثث  الاظثثثثثثثثثكىذس فثثثثثثثثي ثثثثثثثثثثذم ر الكحابثثثثثثثثات اإلاقذظثثثثثثثثثة 

ال همحل   ولكً َل بالفعل عمل الاظكىذس على ثحىيم الضسادؼخية، الضسادؼخية.

فيهثا  ولكثً يمكثً أن هسثج بالشوايثة الضسادؼثخية الن معلومات جؽ ر إلى عكغ رل ،

فا ل ثقذيش سبما بالفعل حش د و  ة الافعثحا عىثذما أ ثذم  الكس ر مً الوطاَة،

َثزٍ الحالثة التث  جؽث ر إليهثا الشوايثة ؤلا شيقيثة  ،الاظكىذس علثى حثشق القفثش َىثا 

                                                           
( افعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثحا:الكحاب اإلاقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذط للذياهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة الضسادؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثخية،ثحشيش:لليل عبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشحمً 1

 .870-872(،ؿ0228وخلشون،)دمؽج:سوافذ للسقافة والفىوهً
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،وسبمثثثثا كثثثثان الضسادؼثثثثخيون يعحقثثثثذون إن حثثثثشق و ثثثث ة الافعثثثثحا كثثثثان عمثثثثال (1)أيمثثثثا

 مقفودا مً الاظكىذس.

 

 لغسو الاصكندر امللدوني للغرق ألا نى النخائج الفعليت-

لقثثثثثثذ كثثثثثثان الحثثثثثثحالل الاظثثثثثثكىذس اإلاقثثثثثثذووي للؽثثثثثثشق بذايثثثثثثة فعليثثثثثثة إلاحغ ثثثثثثرات  

وعلثثثثثثى هىثثثثثثاق واظثثثثثثع  ،إر ظثثثثثثمن َثثثثثثزا الاحثثثثثثحالل ،ظياظثثثثثثية وحمثثثثثثاسية بعيثثثثثثذ  اإلاثثثثثثذذ

وكثثثثثثثثثان رلثثثثثثثثث   باحح ثثثثثثثثثا  ؼثثثثثثثثثذيذ بثثثثثثثثث ن الحمثثثثثثثثثاسث ن اليوهاهية)الهليييثثثثثثثثثة( والؽثثثثثثثثثش ية،

وكثثان مثثً  وللفابثث  العثثلو ي ن والبىاإلاثثة. ،ظثثكىذسالاحح ثثا   ثثذ اظثثحمش فثثي عهثثذ الا 

ثثثثثزٍ العىاـثثثثثش  هحابجثثثثث  بثثثثثشوص عىاـثثثثثش حمثثثثثاسية وبعثثثثثد إ لثثثثثيم الؽثثثثثشق وظثثثثث اه ، َو

لزا  الحماسية جعحمذ مقوماتها مً ثشاذ الحماس  القذيمة مع الحأر رات الهلييية،

 يفثثثثىلي علثثثثثى جعثثثثثمية العثثثثثمات الحمثثثثاسية الجذيثثثثثذ  أو َثثثثثزٍ اإلاشحلثثثثثة الحمثثثثثاسية،

 .(0)بفها العياظية والا حفادية بمشحلة الحماس  الهليعخيةوب ل لفا

العثثثثثثثؤال الثثثثثثثزل يبثثثثثثثرص َثثثثثثثل إن الحمثثثثثثثاس  الهليعثثثثثثثخية هثثثثثثثي هحثثثثثثثاض  ثثثثثثثضو الاظثثثثثثثكىذس  ان

اإلاقثثثثثذووي للؽثثثثثشق وحعثثثثث ؟ َثثثثثل َىثثثثثا  مثثثثثً عوامثثثثثل  ثثثثثذ مهثثثثثذت إلثثثثثى َثثثثثزا الامتثثثثثزاض 

َل مً أدلة  الحماسل أو يمكً إن وعمي  الوحذ  الحماسية الت  عمد الؽشق؟.

 .ثأر رات ؼش ية بعيذ  اإلاذذ في مهذت لظهوس الحماس  الهليعخية؟على 

إن أدلثثثثثثة يمكثثثثثثً أن وعثثثثثثو ها َىثثثثثثا  ربثثثثثثات إن الؽثثثثثثشق َثثثثثثو الثثثثثثزل  ثثثثثثذ بثثثثثثذأ 

وعلثثثثثى ألا ثثثثثل َىثثثثثا  عوامثثثثثل مهمثثثثثة  ال ىثثثثثو  ألاولثثثثثى هحثثثثثو َثثثثثزٍ الوحثثثثثذ  الحمثثثثثاسية،

مهثثثثثثذت ألاسلثثثثثثية اإلاىاظثثثثثثبة لظهثثثثثثوس الحمثثثثثثاس  الهليعثثثثثثخية بهثثثثثثزا الؽثثثثثث ل العثثثثثثشعع أل 

وأول َثثثثزٍ العوامثثثثل هثثثثي الذولثثثثة ألاؼثثثثوسية    بعثثثثذ دلثثثثول الاظثثثثكىذس للؽثثثثشق.مباؼثثثثش 

وبثثثثا لق مثثثثا يعثثثثش  باظثثثثم ظياظثثثثة الترحيثثثثل ألاؼثثثثوسية ةمثثثثا الحثثثثه ألاظثثثثحار َثثثثاسل 

ويقثثول اهثث  مثثً اتححمثثل  ،يححثثذذ ألاظثثحار ظثثاةض ظثثاةض اإلاحبفثثق فثثي ألاؼثثوسيات.

تهم فثثثي ثشحيثثثل كاهثثثد أة ثثثر اإلاعثثثاَمات ألاؼثثثوسية إلثثثى ثثثثاسيخ العثثثالم أَميثثثة هثثثي ظياظثثث

                                                           
؛ظثثثثثثثثثليمان 446،ؿ0( حثثثثثثثثثول معثثثثثثثثثألة حثثثثثثثثثشق القفثثثثثثثثثش فثثثثثثثثثي بشظثثثثثثثثثيبولغ اهظش:با ش،مقذمثثثثثثثثثة،ض1

؛ألاحمثثثثثثثثثذ والهاؼثثثثثثثث  ،ثاسيخ الؽثثثثثثثثثشق 434؛بشن،ثثثثثثثثثثاسيخ إيثثثثثثثثشان،ؿ018والفحيان،محالثثثثثثثثشات،ؿ

 .650،ؿ1؛با ش،مقذمة،ض109يم،ؿالقذ
 .109( ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ0
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و ثثثذ  ثثثذس  إر كثثثان عثثثذد العثثث ان الثثثزيً ثثثثأرشوا بالترحيثثثل ألاؼثثثوسل ةب ثثثرا، العثثث ان،

العثثذد فثثي القثثشون السالرثثة ألال ثثر  مثثً عهثثذ ؤلامبراووسيثثة ألاؼثثوسية إلثثى مثثا يقثثشب مثثً 

وان أَميثثثثثثة رلثثثثثث  علثثثثثثى ألامثثثثثثذ البعيثثثثثثذ َثثثثثثو الحثثثثثثأر ر علثثثثثثى  أسبعثثثثثثة إلثثثثثثى لمعثثثثثثة ماليثثثثثث ن.

مجحمعة  ،والصحاسل  ،والجبال وألااهاس ت الجغشافية،فاالعحباسا الالحاله العشلي.

مثع العوامثل الحاسيبيثثة التث  عملثد علثثى ثقعثيم الؽثشق ألادوثثى إلثى مىثاوج مىففثثلة 

وكاهثثد ظياظثثة الترحيثثل ألاؼثثوسية مثثً أة ثثر القثثوذ فاعليثثة فثثي  ثحجثث  هحثثو الاوعثثضال.

وفثثثثثثي بعثثثثثثن مثثثثثذن وعواـثثثثثثم بثثثثثثالد أؼثثثثثوس هفعثثثثثثها كثثثثثثان  بثثثثثذ  عمليثثثثثثة ةعثثثثثثش الاوعثثثثثضال.

ؼثثثثثثوسيون عش يثثثثثثثا ي وهثثثثثثثون ألا ليثثثثثثثة الن أ وامثثثثثثثا مثثثثثثً لغثثثثثثثات وأطىثثثثثثثاط ألثثثثثثثشذ   ثثثثثثثر ألا 

م. ،ألاؼثثثثثوسي ن  ثثثثثذ اظثثثثثحقشوا َىثثثثثا  ومثثثثثع  وعوملثثثثثوا ةمثثثثثواوى ن مخعثثثثثاويً مثثثثثع   ثثثثثَر

فثثثثثثي طميثثثثثثع أسطثثثثثثا  الحكثثثثثثم  اإلافشولثثثثثثة بثثثثثثالقو ، اظثثثثثثحمشاس عمليثثثثثثة الاظثثثثثثخيىان َثثثثثثزٍ،

ثية ألاؼوسل، كان َىثا  صيثاد  ةب ثر  فثي الالثحاله العشلثي يقابلث  إلثعا   ال فـو

ولثثثم ثكثثثً َثثثزٍ عمليثثثة ظثثثشععة ولثثثم ثظهثثثش هحابجهثثثا مباؼثثثش  إال إاهثثثا مهثثثذت  العش يثثثة.

و ثثثذ ارثثثش رلثثث  علثثثى  الىشيثثثج للوحثثثذ  الحمثثثاسية اإلاتزايثثثذ  فثثثي طميثثثع أسطثثثا  اإلاىىقثثثة.

لقثثثثثثثذ وفثثثثثثثشت عمليثثثثثثثة ةعثثثثثثثش الاوعثثثثثثثضال أسلثثثثثثثية  الحثثثثثثثاسيخ الحثثثثثثثالي ل ثثثثثثثل الؽثثثثثثثشق ألادوثثثثثثثى.

دوثثثثثثثثثثى بىثثثثثثثثثثابع الهليعثثثثثثثثثثخية بعثثثثثثثثثثذ محجاوعثثثثثثثثثثة طعلثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثً اإلامكثثثثثثثثثثً وبثثثثثثثثثثع الؽثثثثثثثثثثشق ألا 

 .(1)الاظكىذس

الؽثثثثثشق القثثثثثذيم وثثثثثثابع  إعىثثثثثا يمكثثثثثً أن هالحثثثثثه عامثثثثثل ألثثثثثش عمثثثثثثل علثثثثثى 

ثثثثو عامثثثثثل اللغثثثثة آلاساميثثثثثة. فمىثثثثز القثثثثثشن العثثثثابع  بثثثثثل اإلاثثثثثيالد  الوحثثثثذ  الحمثثثثثاسية َو

وعىثثثثثذما كثثثثثان  ،وبثثثثثذأت ثقثثثثثححم معا ثثثثثل اللغثثثثثة الاةذيثثثثثة ،ألثثثثزت آلاساميثثثثثة باالهخؽثثثثثاس

ن عثثثثً لغثثثثة مفهومثثثة وظثثثثهلة باليعثثثبة لجميثثثثع الؽثثثثعوب اإلالثثثو  ألالميييثثثثون يفخؽثثثو 

وظثثشعان مثثا اهخؽثثشت آلاساميثثة  ات حلفثثة التثث  لمثثعد لهثثم الحثثاسوا اللغثثة آلاساميثثة،

وأمثثثثثشا  القبابثثثثثل الثثثثثزيً كثثثثثاهوا فثثثثثي أظثثثثثيا  ،بقثثثثثو  لذسطثثثثثة إهىثثثثثا هجثثثثثذ إن عملثثثثثة الح ثثثثثام

و ثثثذ اظثثثحبذم  إلثثثى طاهثثث  اللغثثثة ؤلا شيقيثثثة، أساميثثثة،الفثثثغشذ كاهثثثد ثحمثثثل هقوؼثثثا 

 عثثثن أؼثثثشا  َثثثزا العفثثثش اللغثثثة آلاساميثثثة فثثثي هقؽثثث ن مثثثً هقثثثوػ أظثثثيا الفثثثغشذ؛ب

وان اللغثثثة آلاساميثثثة  واحثثثذ َثثثزيً الىقؽثثث ن يعثثثحبذم ؤلا شيقيثثثة إلثثثى طاهثثث  آلاساميثثثة.
                                                           

( َثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسل ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاةض، و  أؼثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوس،ثشطمة:عامش ظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثليمان،)بغذاد:مىبعة اتجمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع العل ثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  1

 .379-378(،ؿ1999العشالي،
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ثثثلد الثثثذسدهيل وظثثثيىوب علثثثى البحثثثش  هفعثثثها  ثثثذ امحثثثذت فثثثي أظثثثيا الفثثثغشذ حتثثثى ـو

ثثثلحىا هقثثثوػ أساميثثثة ثشطثثثع إلثثثى العفثثثش الفا ألاظثثثود. واحثثثذا  :سسثثث   م هثثثاومثثثً مفثثثش ـو

  بثثثل اإلاثثثيالد. 480يشطثثثع بحاسيبثثث  إلثثثى العثثثىة الشابعثثثة مثثثً حكثثثم احؽثثثويشػ أل عثثثام 

َثثثزا و ثثثذ وطثثثذت هقثثثوػ أساميثثثة  ذيمثثثة فثثثي دالثثثل الجضيثثثش  العشبيثثثة فثثثي واحثثثة ثيمثثثا  

و ثثذ دللثثثد  وسبمثثا ألثثثظ أ ثثذمها بثثل أَمهثثا  بثثثل العفثثش الفاسسثث  ؛ ،ؼثثمال الوجثثاص

ً أن هحعثثثثش  أيمثثثثا علثثثثى ففثثثثول أساميثثثثة فثثثثي ويمكثثثث آلاساميثثثثة َىثثثثا عثثثثً وشيثثثثج الحجثثثثاس .

سبمثثثثثا دوهثثثثثد فثثثثثي العفثثثثثش  ،وان بعثثثثثن ففثثثثثول ظثثثثثفش عثثثثثضسا آلاساميثثثثثة ،العهثثثثثذ القثثثثثذيم

.بثثثثال ؼثثثث  كثثثثان اهخؽثثثثاس اللغثثثثة آلاساميثثثثة الكب ثثثثر ظثثثثاعذ بؽثثثث ل واظثثثثع علثثثثى (1)الفاسسثثثث  

، وةعثش الحثواطض وفهمها ب ن عذد ةب ر مً ؼثعوب الؽثشق القثذيم ،ثىا ل ألاف اس

ألامش الثزل الؽشق القذيم، ومهذ الىشيج للوحذ  الحماسية،  الفكشية ب ن ؼعوب

  يمكً عذٍ عامل مهم مً العوامل اإلامهذ  الهخؽاس الهليعخية فيما بعذ.

ولعثثثل عامثثثل ال يمكثثثً إلفثثثا ٍ َىثثثا يقثثثذم لىثثثا ثفعثثث را عثثثً ظثثثب  الاهخؽثثثاس 

ثثثثثثو الاحح ثثثثثا  بثثثثثث ن الؽثثثثثثشق  العثثثثثشعع للهليعثثثثثثخية بمقثثثثثثذم الاظثثثثثكىذس اإلاقثثثثثثذووي، إال َو

وثشطثع بثذايات  ب فثي عفثش الذولثة الالميييثة العثابج لغثضو الاظثكىذس الكب ثر.والغش 

عىثثثذما اطحثثثا  دولثثثة  الاحح ثثثا  إلثثثى عهثثثذ كثثثوسػ الكب ثثثر مؤظثثثغ الذولثثثة الالميييثثثة،

واطحثا  أيمثا بعثن اإلاعثحووىات اليوهاهيثة فثي  شبثي أظثيا  ،ليذيا في أظثيا الفثغشذ 

 سيثثثثوط الكب ثثثثر الععثثثثكشية،واصداد َثثثثزا الاحح ثثثثا  جعمقثثثثا بعثثثثذ مؽثثثثاسعع دا الفثثثثغشذ.

وبلثثغ فثثي ثحشكاثثث  اهثثش الثثذاهوب  عىثثذما عبثثر البوظثثفوس وجعقثث  ملثثو   بابثثل العثثاكا،

وبعثن الجثضس  ،فبمعد الكس ر مً اإلاعحووىات اليوهاهية على العاحل ألاظيول 

أمثثثا  ةثثثزل  الاحح ثثا  باليوهثثثاهي ن مثثً لثثالل مقاوعثثثة مقثثذوهيا. القشيبثثة لعثثيىشث ،

 بثثل اإلاثثيالد( بثث ن اليوهثثاهي ن والفثثشط فئاهثثا  ثثذ هقلثثد 482-492الحثثشوب الفاسظثثية)

الاحح ثثثثا  ال ثثثثاساي بثثثث ن الىثثثثشيف ن إلثثثثى وا ثثثثع يعيؽثثثث  خال  مثثثثً طىثثثثود اإلاحباـثثثثم ن 

فمثثثثثال عثثثثثً ألاظثثثثثشذ مثثثثثً الىثثثثثشف ن الثثثثثزيً هقثثثثثل بعمثثثثثهم إلثثثثثى  فثثثثثوس اإلالثثثثثو   يوميثثثثثا،

                                                           
( حثثثثثثثوا اهخؽثثثثثثثاس اللغثثثثثثثة آلاساميثثثثثثثة اهظش:ثيثثثثثثثودوس هولذةثثثثثثثة،اللغات العامية،ثشطمة:سممثثثثثثثان عبثثثثثثثذ 1

؛ظثثثثامي ظثثثثعيذ ألاحمثثثثذ،ثاسيخ اللغثثثثات 50-52(،ؿ1963 :داس ال همثثثثة العشبيثثثثة،الحواب،)القثثثثاَش 

مىبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثول لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثمً ةحاب:حمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاسات الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثووً العشبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي أظاظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا للحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاس  -الجضسيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة

 .146-145(،ؿ0223اليوهاهية،)بغذاد:مىبعة إيال ،



202 
 

ويمكثثثثثثثً أن هحثثثثثثثزةش أيمثثثثثثثا بهثثثثثثثزا ال فثثثثثثثوؿ عهثثثثثثثذ  وألامثثثثثثثشا  فثثثثثثثي اإلاثثثثثثثذن والعواـثثثثثثثم.

والثثثثثزل َيثثثثثأ  رلثثثثث  العهثثثثثذ العثثثثثل   بثثثثث ن ألالميييثثثثث ن واليوهثثثثثاهي ن، ألاول،اسثحؽؽثثثثثحا 

ثثة أمثثام العذيثثذ مثثً اإلاثثؤسل ن اليوهثثاهي ن للحو ثثل فثثي  ،والفالظثثفة ،والعلمثثا  ،الفـش

الثثزيً ظثثاعذوا فثثي  ،أ ىثثاس الؽثثشق ال الثثعة لرلميييثث ن ،ومثثً َثثؤال  َ ثثرودوجغ

كثثثزا هجثثثذ بثثثثزوس ا عمليثثثة الحفاعثثثل الحمثثثاسل بثثثث ن اإلاشةثثثضيً. لهليعثثثخية جغثثثشط فثثثثي َو

. وكاهثد ظثبل اإلاواـثالت فثي َثزا  العفش الالميد  الثزل مسثل العثالم الؽثشلي بأظثٍش

ورل  بفمل اإلاواـالت البحشية الت  ثىوست ةس را  العفش محىوس  إلى حذ بعيذ،

بفمثثثثثثثل الفيييقيثثثثثثث ن أو البريثثثثثثثة التثثثثثثث  اصدَثثثثثثثشت وش هثثثثثثثا الصثثثثثثثحشاوية بفمثثثثثثثل الجمثثثثثثثل 

ش ثثثثثات ألالثثثثثشذ التثثثثث  بثثثثثزل ألالميييثثثثثون طهثثثثثذا أو فثثثثثي الى وأصثثثثثحاب  الحجثثثثثاس العثثثثثشب،

وصسل هقثثثثثثاه  ملحوظثثثثثثا مىثثثثثثز أيثثثثثثام داسيثثثثثثوط الكب ثثثثثثر علثثثثثثى ؼثثثثثثقها وسـثثثثثثفها بالوجثثثثثثاس ،

و ذ ع ثر علثى هقثود يوهاهيثة فثي معظثم ألا ثاليم الغشبيثة للذولثة  الحماية على وولها،

ومعظمهثثثثثا يعثثثثثود للقثثثثثشن  وبعمثثثثثها يشطثثثثثع للقثثثثثشن ال ثثثثثامغ  بثثثثثل اإلاثثثثثيالد، الالميييثثثثثة،

وطثثا ت َثثزٍ اإلاعثث وكات مثثً بثثالد الشافثثذيً وظثثوسيا وفلعثثى ن  ل اإلاثثيالد.الشابثثع  بثث

وثؤةثثذ اإلاكخؽثثفات الاراسيثثة مثثً الفثثىاعات ؤلا شيقيثثة فثثي  وطىثثوبي الجضيثثش  العشبيثثة.

ظثثثثثثوسيا وفلعثثثثثثى ن وإيثثثثثثشان والعثثثثثثشاق عثثثثثثً ثىثثثثثثوس الاثفثثثثثثاالت بثثثثثث ن العثثثثثثاإلا ن الؽثثثثثثشلي 

كثثثثثثثزا أـثثثثثثثبن العثثثثثثثالم القثثثثثثثذيم بؽثثثثثثثقي  الؽثثثثثثثشلي والغش  والغشبثثثثثثثي. بثثثثثثثي مهيثثثثثثثأ لقبثثثثثثثول َو

ويثثشذ الثثبعن اهثث  لثثو تهيثثأت للفثثشط  اإلاحغ ثثرات الىوعيثثة فثثي الحيثثا  اإلااديثثة والفكشيثثة.

ولو  ألالمييي ن العيىش  الىاطض  على بالد اليوهان مشةض الحماس  والفكش الغشبي،

وهثي الضسادؼثخية التث   لم يكً ألالميييون دعا  دياهة طذيذ  ،جعفبوا إليهثا ةس ثرا،

ا فثثثثثثثث ي إيثثثثثثثثشان بفمثثثثثثثثل ألالميييثثثثثثثث ن فلشبمثثثثثثثثا بثثثثثثثثشصت عىاـثثثثثثثثش الحمثثثثثثثثاس  كثثثثثثثثان اهحفثثثثثثثثاَس

 .(1)الهليعخية  بل ثاسيبها بو د وويل

مثً رلثث  هبلثق إن الهليعثثخية ليعثثد هحثاض للغثثضو الثزل هفثثزٍ الاظثثكىذس 

فا ؼوسيون  ،اإلاقذووي للؽشق بقذس ما َو هحاض مباؼش للمذهية الؽش ية القذيمة

وكثثثان للغثثثة  ،الجغشافثثثي فثثثي أهحثثثا  الؽثثثشق و  ،ظثثثاَموا أوال فثثثي ةعثثثش الاوعثثثضال الفكثثثشل 

وظثثثثثاَم وطثثثثثود الذولثثثثثة  ،آلاساميثثثثة دوسَثثثثثا الفاعثثثثثل فثثثثثي ثوحيثثثثثذ العثثثثالم القثثثثثذيم فكشيثثثثثا

                                                           
 .136-135ألاحمذ والهاؼ  ،ثاسيخ الؽشق القذيم،ؿ( اهظش َزا الححليل في:1
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وأعىثوا اللمعثات  ،الالمييية في ولع كثل ثجثاسب الؽثشق العثابقة أمثام اليوهثاهي ن

ألال ثثثثثر  فثثثثثثي طعثثثثثل الىشيثثثثثثج ممهثثثثثذا أمثثثثثثام الاظثثثثثكىذس اإلاقثثثثثثذووي لحىفيثثثثثز عمليثثثثثثة وؽثثثثثثش 

 لت  أـبحد طاَض .الهليعخية ا

إن دساظثثثة َثثثزٍ الحقبثثثة جؽثثث ل أَميثثثة لاـثثثة إلاعشفثثثة الىحثثثابت الحقيقيثثثة 

اإلاترثبثثة علثثى  ثثضو الاظثثكىذس إلاقثثذووي للؽثثشق ،فمثثً طاهثث  اظثثحولى ؤلا شيثثج بضعامثثة 

وهقلثوا هظثام دولثة اإلاذيىثة  ،الاظكىذس اإلاقذووي على ؤلامبراووسيثة الفاسظثية ب املهثا

(Polisالا حفثثثثثادل حتثثثثثى اهثثثثثش العثثثثث ).و ثثثثثذ طعلثثثثثد  ثثثثثضوات الاظثثثثثكىذس  ىذ وطيحثثثثثون

 واظثثثيا الغشبيثثثة مىىقثثثة مثثثً مىثثثاوج الىظثثثام السقثثثافي والا حفثثثادل اليوهثثثاوي، ،مفثثثش

ولهثثزا  ولالظثحعماس اليوهثثاوي، ،ومثً هحثثابت َثزٍ الفحوحثثات إاهثا فححثثد أظثيا للحجثثاس 

وفثثثثي َثثثثزٍ  لففثثثثد مؤ حثثثثا مثثثثً ووثثثثأ  ألاصمثثثثة الا حفثثثثادية التثثثث  ثمثثثثش بهثثثثا بثثثثالد اليوهثثثثان.

لثثثزل  أـثثثثبحد  قثثثة الجذيثثثذ  الواظثثثعة كاهثثثثد جعثثثحعمل لغثثثة يوهاهيثثثثة واحثثثذ ،اإلاىى

واإلاىثثاصل  ،واإلاشافثثك ،والىثثشق الجذيثثذ  ،وعملثثد وحثثذ  الىقثثود ألاف ثثاس ثيحقثثل بحشيثثة،

وان لم ؤلامبراووسية  على جعهيل اإلاعامالت الحجاسية. ،والعفً الكب ر  ،اتحعىة

بقثثثثذس مثثثثا كثثثثان احثثثثحالل عثثثثالم الفاسظثثثثية لثثثثم يكثثثثً مجثثثثشد جغ ثثثثر فثثثثي العثثثثاللة الحاةمثثثثة 

.لكثثثثثثثً مثثثثثثثً هاحيثثثثثثثة ألثثثثثثثشذ أدذ ثثثثثثثثذم ر ؤلامبراووسيثثثثثثثة (1)طذيثثثثثثثذ لالظثثثثثثثحعماس اليوهثثثثثثثاوي

لي ن  الفاسظية، إلى  يام َيمىة طذيذ  مؤظعة على اظحعباد ؼشط للع ان ألـا

وان َثثثذم إمبراووسيثثثة الفثثثشط ال يعثثثذ مهمثثثا باليعثثثبة  علثثثى يثثثذ ؤلا شيثثثج واإلاقثثثذوهي ن،

ثلثثثى ه ثثثر ؤلامبراووسيثثثة الفاسظثثثية اإلاتهثثثشا اظثثثحغالل أ  ثثث ى فقثثثذ  للجمثثثاَ ر الؽثثثعبية،

 .(0)ماسظ  اتححلون 

كثثثثان لقيثثثثثام الاظثثثثكىذس بخؽثثثثثييذ عثثثثثذدا مثثثثً اإلاثثثثثذن الجذيثثثثذ  فثثثثثي الؽثثثثثشق را 

ويمكثثً أن هوجثثي الفثثشق ال ثثامً بثث ن اإلاثثذن  هحثثابت مهمثثة فثثي وثثشاص اإلاذيىثثة الؽثثش ية،

ففثثثي اإلاثثثذن القذيمثثثة  واإلاثثثذن الجذيثثثذ  التثثث  أوؽثثثأَا الاظثثثكىذس. ،الؽثثثش ية القذيمثثثة

 ،واإلاشاةثثثثثض ؤلاداسيثثثثثة ،واإلاعابثثثثثذ ،فمثثثثثل ات ىىثثثثثون القثثثثثذما  ولثثثثثع مىثثثثثاوج القفثثثثثوس 

                                                           
ذذ فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي الحاسيخ،ثشطمة:حعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ن ( كثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوسدن جؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثايلذ،مارا حثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث1

؛اهظثثثثثش ةثثثثثزل :دياكو  وكوفاليظ،الحمثثثثثاسات 037-036(،ؿ1956مؤوغ،)القثثثثثاَش :بال.مي،

 .397،ؿ0القذيمة،ض
 .398-397،ؿ0( دياكو  وكوفاليظ، الحماسات القذيمة،ض0
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وثثش  أطضا هثا ألالثشذ فثي ؼثب  فوضث ى  ،علثى لىثوه معثحقيمة ،والؽواسل الشبيعثة

  ثثثر مىثثثحظم يحم ثثثز بؽثثثواسل  واسثبثثثا  فحفثثثل هخيجثثثة لثثثزل  ثىثثثوس عفثثثول عؽثثثواةي،

اظثثحمشت بعثثن اإلاثثذن ةبابثثل وأؼثثوس و ثثذ  وأص ثثة ومىثثاوج ظثثكدى مضدحمثثة. ،لثثيقة

ولثثزل  لثثم يعثثثذ  ،بهثثزا الؽثث ل بعثثذ  ثثضو الاظثثكىذس حيثثص أ لثثثج  عثثم مثثً ؼثثواسعها

لكثثً الاظثثكىذس  ثثذ فهثثم أَميثثة اإلاثثذن مثثً هثثوا ي  .(1)َىثثا  هظثثام أو ثشثيثث  للعثثكدى

و ثثثثثثثثذ  ثثثثثثثثثجع  محعثثثثثثثثذد  جؽثثثثثثثثمل ؤلاداسيثثثثثثثثثة والا حفثثثثثثثثادية وألاة ثثثثثثثثثر أَميثثثثثثثثة العثثثثثثثثثو ية.

وهثي ظياظثة اثبعهثا أبثٍو عىثذ  ثضوٍ  يقيثة فثي الؽثشق،الاظكىذس ثأظيغ اإلاثذن ؤلا ش 

وفثثثي الو ثثثد الثثثثزل كاهثثثد فيثثث  اإلاثثثثذن  لغثثثشك العثثثيىش  علثثثثى مشةضيثثثة ؤلاداس . ،اثشا يثثث

ن اإلاثثثذن الجذيثثثذ  ؼثثثيذت حعثثثث  ئفثثث ،الؽثثثش ية القذيمثثثة ثبدثثثى بؽثثث ل   ثثثر مىثثثثحظم

(الثثثثثثثزل ثم ثثثثثثز بؽثثثثثثثواسل معثثثثثثثحقيمة Hippodamianالحبىثثثثثثيي اإلاثثثثثثثىظم الهيبثثثثثثودي  )

ومفثثثثمم َثثثثزا الحبىثثثثيي اإلاثثثثىظم أو الثثثثزل فثثثثي  عمثثثثها بضوايثثثثا  ابمثثثثة.محقاوعثثثثة مثثثثع ب

َثثثو ايثثثووي إ شيقثثثي مثثثً  بعثثثن ألاحيثثثان يعثثث ى بثثثالحبىيي حعثثث  س عثثثة الؽثثثىشهت،

 بثثل اإلاثثيالد  479مذيىثة مليحثثوط فثثي أظثثيا الفثغشذ الثثزل أعثثاد بىثثا  مذييحث  فثثي عثثام 

ثثثثثثا الفثثثثثثشط حعثثثثثث  ثبىثثثثثثيي مىثثثثثثحظم اؼثثثثثثتهش باظثثثثثثم  .و ثثثثثثذ اثبثثثثثثع َثثثثثثزا  بعثثثثثثذ أن دمَش

ب رايثثوط ميىثثا  أريىثثا فثثي  :ىثثيي فثثي العذيثثذ مثثً اإلاثثذن ؤلا شيقيثثة والشوماهيثثة مسثثلالحب

 443( فثثثثي عثثثثام Thuriiومذيىثثثثة رثثثثوسل) ،هحثثثو مىحفثثثثظ القثثثثشن ال ثثثثامغ  بثثثثل اإلاثثثثيالد

و ثثثثذ اثبثثثثع الاظثثثثكىذس َثثثثزا الحبىثثثثيي  هثثثث  يل ثثثث  الاححياطثثثثات العمليثثثثة   بثثثثل اإلاثثثثيالد.

عثثً وشيثثج ثبفثثيق ألاساضثث    ويثثحم جؽثثييذ اإلاثثذن للمعثثحعمشات واإلاثثذن ؤلا شيقيثثة.

هثثثثوا  ومشةثثثثض هثثثثي ( التثثثث  Agoraفلال ثثثثوسا ) ،إلاوا ثثثثع ألابييثثثثة معثثثثبقا وحعثثثث  ألاَميثثثثة

لفثثثثثق عثثثثثذد مثثثثثً الوحثثثثثذات اإلاشبعثثثثثة أو اإلاعثثثثثحىيلة والتثثثثث  لثثثثثمد  حيثثثثثا  اإلاذيىثثثثثة،

وثم ثثثثثثثثزت  ومشاةثثثثثثثثض لحجمعاتهثثثثثثثثا العياظثثثثثثثثية، ،وأظثثثثثثثثوا ها الحجاسيثثثثثثثثة ،معابثثثثثثثثذ اإلاذيىثثثثثثثثة

ثثثثثثظ بالح ثثثثثث ى الىثثثثثثاعمو عثثثثثثم  ،الؽثثثثثثواسل بعثثثثثثشك واظثثثثثثع وعثثثثثثبيا و عثثثثثثمد  ،م هثثثثثثا ـس

رثثثثثثثثم وصعثثثثثثثد علثثثثثثثى اإلاثثثثثثثثواوى ن  ،أسالثثثثثثثيها ات ففثثثثثثثة للعثثثثثثثكدى إلثثثثثثثثى وحثثثثثثثذات ظثثثثثثثكىية

.وان َثثثزٍ اإلاثثثذن كاهثثثد جؽثثثب  اإلاثثثذن اإلاعاـثثثش  لهثثثا فثثثي بثثثالد اليوهثثثان بمثثثا (0)بالخعثثثاول 

 ،مثثً الا ثثوسا ثمحعثثد بثث  مثثً وظثثابل الحيثثا  التثث  البثثذ م هثثا فثثي اإلاذيىثثة الكالظثثيكية،
                                                           

 .352-349( ألفال ي،"اإلاذيىة،ؿ1
 .351-352( اإلافذس هفع ،ؿ0
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وكان يقى ها طماعات مً  واليىابيع العامة. ،واإلاذاسط ،اوي الشظميةواإلاب ،واإلاعش 

الثثزيً يعملثثون فثثي  ،واإلاثثضاسع ن ،والفثثىال ،وأصثثحاب اإلافثثاس  ،والحجثثاس ،اإلاثوظف ن

وكثثثثثثاهوا  وععبثثثثثثذون خلهثثثثثثة يوهاهيثثثثثثة، ،الفثثثثثثىاعات والفىثثثثثثون حعثثثثثث  ألاظثثثثثثلوب اليوهثثثثثثاوي

ألش فان اإلاذن الؽش ية مً طاه   طميعهم مً ؤلا شيج أو مً اإلاحأرشيً بالهلييية.

ىاعة ووىية ،ثجاس  :وكل ما يبعص فيها اليؽاه مً ،القذيمة  ،وعلثوم ،ودياهة ،ـو

 .(1)ومؤظعات لم ثف  بأل لشس  ،و واه ن

مثثثً َثثثزا يحضثثثي إن جؽثثثييذ اإلاثثثذن الجذيثثثذ   ثثثذ افثثثشص همىثثث ن مثثثً الحيثثثا  

 . لجذيذ لاـا باإلاذن ا :وألش ،لاـة باإلاذن الؽش ية القذيمة الحقليذية :ألاولى

والحىويش في مفهوم اإلاذيىة اسثبي  ،ب ل ألاحوال َزا ال يعد  إن الحجذيذ

فاإلاعشو  إن البابلي ن وألاؼوسي ن أول مً بدى اإلاذيىة بؽواسل  با  شيج الوافذيً.

  بثثثثل اإلاثثثثيالد( 681-725)ظثثثىحاسي اإلالثثثث  الاؼثثثثوسل ف معثثثحقيمة محقاوعثثثثة  ابمثثثة،

فقثثذ  بثالىشيج اإلاثؤدل إلثى القفثش الجذيثذ، عىثذما أعثاد جؽثييذ مذيىثة هيىثوذ اعحدثى

  ام بحوظيع الؽواسل اإلاوطود  ليعمل وشيقا ملكيا عشل  أة ثر مثً جعثع ن  ثذما،

.وفثثثثي مذيىثثثثة بابثثثثل هجثثثثذ أاهثثثثا (0)يحثثثثألظ مثثثثً وشيثثثثج مشثفثثثثع مثثثثً ألثثثثوا  الوجثثثثش ال ل ثثثث  

وثثثثىظم إليهثثثا  ثحثثثألظ مثثثً رماهيثثثة ؼثثثواسل عشيمثثثة يثثثؤدل كثثثل م هثثثا إلثثثى أبثثثواب اإلاذيىثثثة،

واإلاىعىفثثات اإلاعثثذود    ثثر الىافثثز  بثثالبيوت العثثكىية  ،وألاص ثثة ،ل المثثيقةالؽثثواس 

و  ثثر مبلىثثة  وهثثي بثثالىبع لثثم ثكثثً ثبثثذو طميلثثة بهثثزٍ الذسطثثة كالؽثثواسل، ال اـثثة،

وبمثثثا إن أسلثثثثية اإلاذيىثثثة عبثثثاس  عثثثثً  بالوجثثثاس  ولك هثثثا بقيثثثد بحالثثثثة هظيفثثثة ومشثبثثثة،

ببلثيي مثً لامثات ألاطثش وبقة صساعية ظميكة لزا كاهثد أسلثية الؽثواسل مغىثا  

.س ثم إن (3)اإلاكعش  والىفايات والشماد وألاوعية ال ضفيثة اإلاكعثش  اإلاذكوةثة بئح ثام

اإلاثثثذن الؽثثثش ية لثثثم ثفثثثل إلثثثى معثثثحوذ اإلاثثثذن الجذيثثثذ  مثثثً حيثثثص الحبىثثثيي إال إن 

ل إلى مفاَيم مهمة في ثبىيي اإلاذن، مً  ات ىى ن الؽش ي ن ثمكىوا مً الحـو

 عحقيمة.لم ها ظهوس الؽواسل اإلا

                                                           
 .038( جؽايلذ،مارا حذذ في الحاسيخ،ؿ1
 .074ظاةض، و  أؼوس،ؿ (0
(  .أ.بليافع ي،أظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشاس بابل،ثشطمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة:ثوفيج فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثابج هفاس،)دمؽثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثج:داس عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثال  3

 .157(،ؿ0227الذيً،
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مثثً الىحثثابت ألالثثشذ لغثثضو الاظثثكىذس للؽثثشق اهثث  هفعثث  ةمثثا يبثثذو  ثثذ و ثثع  

وسبمثثثثثا كثثثثان جعيثثثثث ن مثثثثاصيوط كثثثثثأول فاسسثثثث   يحثثثثثولى  ،ثحثثثثد ظثثثثىو  اإلاثثثثثؤرشات الؽثثثثش ية

فقثثثثذ كاهثثثثد جعثثثثاليم أظثثثثحارٍ أسظثثثثىو لثثثث   لثثثث  مغثثثثضاٍ، إمبراووسثيثثثث مىفثثثث  إداسل فثثثثي 

 ن( بىبيعثثثثثتهم للحكثثثثثم ثقضثثثثث   بعثثثثثذم ـثثثثثالحية البرابش )اإلاقفثثثثثود بهثثثثثم َىثثثثثا الؽثثثثثش ي

م   ر أَل ل ، وكثان أسظثىو  فأساد الاظكىذس أن يشذ مذذ ـالحية رل ، واعحباَس

ولكثً الاظثكىذس   ذ علم  إن أولئ  البرابش  البثذ مثً معثاملتهم ةمثا يعامثل العبيثذ،

كاهد  ذ بهشث   فا ظكىذس  ذ أدس  إن معلم  أسظىو ليغ مفيبا في َزا الؽأن.

.وظثثثثشعان مثثثثا الثثثثز الاظثثثثكىذس (1)  كاهثثثثد عليهثثثثا مفثثثثش وبابثثثثلالحمثثثاسات ال الثثثثذ  التثثثث

 والجثثثثثيؾ، ويقثثثثع ثحثثثثد ثثثثثأر ٍر فعثثثث ن الفثثثثشط فثثثثي اإلاىاـثثثث  ؤلاداسيثثثثة، ،يميثثثثل للؽثثثثشق 

واظهثثثثثثثثثش اَحمامثثثثثثثثثا متزايثثثثثثثثثذا بثثثثثثثثثالفشط بعثثثثثثثثثذ  مثثثثثثثثثوت داسيثثثثثثثثثوط فثثثثثثثثثذعم الاسظثثثثثثثثثحقشاوية 

الظهثثثثثثثثوس بثثثثثثثثاإلاالبغ الفاسظثثثثثثثثية فثثثثثثثثي  :وا حثثثثثثثثبغ العثثثثثثثثادات الفاسظثثثثثثثثية م هثثثثثثثثا الفاسظثثثثثثثثية،

ومحبثثثثزا مشاظثثثثيم الثثثثباله  واإلاؽثثثثاسةة فثثثثي الاححفثثثثاالت الفاسظثثثثية، ،معيىثثثثةمىاظثثثثبات 

وكثثثان  فمثثال عثثً رلثثث  فقثثذ اثبثثز عثثثاد  ال ثثجود لثث  وهثثثي عثثاد  فاسظثثية، ،الفاسسثث  

ا. وكان َثزا ؤلاطثشا  باليعثبة  بمقحماَا على طميع مً يقتربون مً اإلال  أن يؤدَو

وليغ  ليعوا بجلهة، فلملو  ألالميييون  أمشا ا حمح  الؽعابش الشظمية، للفشط،

ولكىثثث  فثثثي هظثثثش اليوهثثثاهي ن واإلاقثثثذوهي ن  ال ثثثجود بىظثثثش الفثثثشط مثثثا يحمثثثمً عبثثثاد ،

وكثان الاظثكىذس  وما كان ؤلاوعان لي ثجذ إال لآللهثة، كان يىىول على عباد  حقة،

وبىثثا  علثثى رلثث   علثثى بيىثثة ثامثثة مثثً الكيفيثثة التثث  البثثذ أن يفعثثش بهثثا رلثث  ال ثثجود.

وفثثثي الوا ثثثع إن اإلاقثثثذوهيون لثثثم يبثثثذو معاسلثثثة  يفثثثبن إلهثثثا،فهثثثو البثثثذ كثثثان يبغثثثي أن 

ويمكثثً أن هىظثثش  بثثل  مثث هم كثثان طليثثا. ،ولكثثً اظثثخيا َم فعالثثة مثثً َثثزٍ العثثاد ،

بثثثثل ثثثثثزمش مثثثثً كثثثثل  إلثثثثى َثثثثزا الاظثثثثخيا  لثثثثيغ بعثثثثب  معثثثثألة ال ثثثثجود للملثثثث  فقثثثثي،

 ظياظثثح  الؽثثش ية ثلثث  العياظثثثة التثث  طوبهثثد بؽثثذ  مثثثً  بثثل طىثثذٍ اإلاقثثثذوهي ن،

حثثثثثثثل الاظثثثثثثثكىذس فيمثثثثثثثا بعثثثثثثثذ كليحثثثثثثثوط الفثثثثثثثذيج اإلاقثثثثثثثشب إليثثثثثثث  عىثثثثثثثذما أعلثثثثثثثً و ثثثثثثثذ  

وليغ ابىثا  ،وع ٍر بأه  ابً أمون  ،ودعم الفشط ،اححجاط  على ظياظح  الؽش ية

                                                           
 .98-97( ثاسن،الاظكىذس ألاةبر،ؿ1
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.و ذ واط  الاظكىذس مفاع  اؼذ  عىذما الز باالظحعذاد لذفع م افجت (1)  بي 

بغيثثة ـثثشفهم  لقحثثال،إلثثى اإلاحقثثذم ن فثثي العثثً مثثً طىثثذٍ اإلاقثثذوهي ن اإلاحمشظثث ن فثثي ا

واظثثثخبذالهم بالؽثثثبان الفثثثشط الثثثزيً كثثثان  ثثثذ  مثثثً ال ذمثثثة وإعثثثادتهم إلثثثى بالدَثثثم،

وكثثثثثثاهوا   بثثثثثثل اإلاثثثثثثيالد،332مضثثثثثث ى علثثثثثثيهم لمثثثثثثغ ظثثثثثثىوات مثثثثثثً بثثثثثثذ  ثجىيثثثثثثذَم عثثثثثثام 

ويقومثثثثثون بمهمثثثثثات الجىثثثثثود فثثثثثي حشاظثثثثثة اإلاععثثثثثكشات ، يحثثثثثذسبون علثثثثثى فىثثثثثون القحثثثثثال

قثثثثثثثذوهيون مثثثثثثثً إاهثثثثثثثم إرا هفثثثثثثثز و ثثثثثثثذ ل ثثثثثثث   الجىثثثثثثثود اإلا وحمايثثثثثثثة الحفثثثثثثثون والقثثثثثثثالل.

 ظي ون عذدَم رلص عذد الجىود في الجيؾ الىظامي كل ، الاظكىذس لىح  َزٍ،

ولهثثثثزا فقثثثثذ ا مثثثث  رلثثثث   فيفثثثثبن بئم ثثثثان الاظثثثثكىذس أن يعثثثثحغد  عثثثث هم متثثثثى ؼثثثثا .

وابثثثثج أهثثثثد  إلثثثثى بالدهثثثثا، بأطمعىثثثثا"اثشةىثثثثا هشطثثثثع  الجىثثثثذ اإلاقثثثثذوهيون وأعلىثثثثوا طميعثثثثا:

ولكثثً عىثثذما  ومعث  أبثثو  أمثون". مثثً الفثثشط، وحثذ  وحثثاسب معاسةث  بمثثً معث 

 وأساد إعثثثادتهم طميعثثثا إلثثثى بالدَثثثم، عثثثضم الاظثثثكىذس علثثثى ثىفيثثثز مثثثا َثثثذد بثثث  الجىثثثذ،

.ويبثثذو إن الاعترالثثثات التثث  طوبثثث  بهثثا الاظثثثكىذس (0)ااهثثوا ؤلالثثشاب ف ثثثان لثث  مثثثا أساد

بثثل سبمثثا ثثثشثبي بىظثثثش   لثثيغ فقثثي لتزايثثذ الىفثثور الؽثثشلي لثثذذ الاظثثكىذس وحعثث ،

فالعثثثثالم اليوهثثثثاوي كثثثثثان يىظثثثثش إلثثثثى الؽثثثثثعوب  ليوهثثثثاهي ن إلثثثثى الؽثثثثش ي ن بؽثثثثث ل عثثثثام.ا

والظثثثثثثيما الفثثثثثثشط الثثثثثثزيً احح ثثثثثثوا بهثثثثثثم ةس ثثثثثثرا فثثثثثثي  الؽثثثثثثش ية علثثثثثثى إاهثثثثثثم مثثثثثثً البرابثثثثثثش ،

ففي القشن الشابع  بل اإلايالد وفي و د حملة الاظكىذس على الؽشق كاهثد  العابج،

 ،م اليوهثثاوي ظثثلبية بؽثث ل واجثثيألاف ثثاس العثثابذ  عثثً الؽثثشق بؽثث ل عثثام فثثي العثثال

ثثم ظثثالالت دهيثثا ال جعثثش  القثثاهون إلثثى  فلثثم يثثشق لليوهثثاهي ن أن يعمثثذ البرابثثش  مثثسال َو

ولكً الشأل العذيذ في رل  العفش لم يجذ ماوعثا يحثول دون أن  مهاطمة بالدَم.

فثثثثأفالوون يقثثثثول إن البرابثثثثش  طميعثثثثا   هثثثثاطم اليوهثثثثاهيون البرابثثثثش  متثثثثى ؼثثثثا وا رلثثثث ؛

ولو أدذ ألامش  واه  مً الالبج أن يؽً اليوهاهيون الحشب عليهم، ،العليقةأعذا  ب

ةما ظماَم ايعو شاه أعذا  وبيعيون، وحن بؽثذ   إلى اظتر ا هم أو إبادتهم،

أمثثثثثا أسظثثثثثثىو فيعثثثثثثذ َثثثثثثزٍ الحثثثثثثشب عادلثثثثثثة  علثثثثثى لثثثثثثوك مسثثثثثثل َثثثثثثزٍ الحثثثثثثشوب علثثثثثثيهم.

ثثزا َثثو  س يثثج، وهصثثي ثلميثثزٍ الاظثثكىذس بثثان يعامثثل البرابثثش  علثثى إاهثثم ووبيعيثثة، َو

                                                           
؛ديثثثثثثثثثثثثثثثثثثاكو  02-19؛م اول،الؽثثثثثثثثثثثثثثثثثشق ألادوثثثثثثثثثثثثثثثثثى،ؿ130-132( ثاسن،الاظثثثثثثثثثثثثثثثثثكىذس ألاةبثثثثثثثثثثثثثثثثثر،ؿ1
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ـثثثثفهم الىبياثثثثي .فثثثثئرا مثثثثا عشفىثثثثا ةيثثثثظ يىظثثثثش العثثثثالم اليوهثثثثاوي للعثثثثالم الؽثثثثشلي (1)و

يمكثثثثثثً أن هفهثثثثثثم طاهبثثثثثثا مهمثثثثثثا مثثثثثثً الاعترالثثثثثثات التثثثثثث  واطهتهثثثثثثا العياظثثثثثثة الؽثثثثثثش ية 

 .ل ظكىذس

وظهثوس اإلاثؤرشات الهليييثة لثم  ،إن حمالت الاظكىذس اإلاقذووي علثى الؽثشق  

والتث  اظثحمشت  ،اليذ العابذ في البلذان الؽثش يةوالحق ،يمن بؽ ل مؤةذ العادات

 ،و ثثثثذ جعثثثثشبد ألبثثثثاس ثقاليثثثذ العثثثثالم الؽثثثثشلي للمثثثثذوهات ؤلا شيقيثثثثة ،بال  العثثثى ن

ولكثثثثثثً ثبفثثثثثثي وسا ٍ عثثثثثثادات ووقثثثثثثوط  ذيمثثثثثثة مثثثثثثا صالثثثثثثد  ،وان كاهثثثثثثد بؽثثثثثث ل مؽثثثثثثٍو

بثثثثل حتثثثثى إلثثثثى  ثثثثشون محثثثثألش  فثثثثي عفثثثثش  موطثثثثود لثثثثيغ عىثثثثذ دلثثثثول الاظثثثثكىذس بابثثثثل،

"فثثي رات يثثوم بعثثذ أن للثثع  شول  فثثة عثثً الاظثثكىذس فثثي بابثثل ثقثثول:بلوثثثاس  الثثزل يثث

و بثثثثثثل أن يجلبثثثثثثوا  وكثثثثثثان يلعثثثثثث  بكثثثثثثش ، الاظثثثثثثكىذس مالبعثثثثثث  إلا ثثثثثثي طعثثثثثثذٍ بالضيثثثثثثد،

مالبع  ؼاَذ الؽبان الزيً كاهوا يالعبوه  سطال مشثذيا أسدية اإلال  ووالعا ثاطا 

وأل ثثرا  د،وظثثألٍو مثثً ي ثثون؟ فلثثم يثثش  علثثى سأظثث  يجلثثغ ـثثامحا علثثى ةشسثث   العثثشػ.

واهثث  طلثث  إلثثى َىثثا مثثً ؼثثاوئ البحثثش  ابلغهثثم إن اظثثم  ديوهيعثثيوط واهثث  معثثيييا،

وولثع فثثي ال ثجً صمىثثا وثويال وان ظثث رابيغ ظهثش لثث   ،بعثب  طشيمثثة اتهثم باسث ابهثثا

 ،وأمثثثثثثٍش أن يشثثثثثثثذل سدا  اإلالثثثثثث  وثاطثثثثثث  ،و ثثثثثثادٍ إلثثثثثثى َثثثثثثزا اإلا ثثثثثثان ،وحثثثثثثشس مثثثثثثً  يثثثثثثودٍ

ا ظثثثثمع الاظثثثثكىذس رلثثثث  أمثثثثش بقحثثثثثل وعىثثثثثذم ويجلثثثثغ حيثثثثص وطثثثثذٍو وال يقثثثثول ؼثثثثيئا.

  ثثثثثثثثر اهثثثثثثثث  فقثثثثثثثثذ حيويحثثثثثثثث  ورقحثثثثثثثث  بحمايثثثثثثثثة آلالهثثثثثثثثة  الشطثثثثثثثثل وفقثثثثثثثثا إلاؽثثثثثثثثوس  عشافيثثثثثثثثة،

إن مثثً الواجثثي إن مثثا سواٍ بلوثثثاس  كثثان (0)وأـثثبن يؽثث  بأـثثذ اب " ومعثثاعذتهم،

ثثثثو  مثثثً وقثثثثوط بثثثالد مثثثثا بثثث ن ال هثثثثشيً القذيمثثثة ال اـثثثثة بخىفثثثي  اإلالثثثث  البثثثذيل، َو

 .(3)و د دلول الاظكىذس إلى بابلثقليذ يبذو ما يضال حيا في 
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